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 الحالة في الصومال - 1

 802القرار (: 3088اةلسة ) 0223مارس /آذار 26امل ر   ررررررالمق
(0223) 

 722بااااااااالقرار وع ااااااااال   ،0223مااااااااارس /آذار 22و  00و  3يف 
 ا ماااح العاااام ااادَّم  ،0222ديسااا رب /كاااانوو ا ول 3املااا ر  ( 0222)

وو ال ا مح العام يف تقرياره ماا بذلا  ماو . 0الحقا عو الصومالتقريرا  
، وعاارض   تاا  لالنتقااال مااو ع ليااات فر ااة 722جهااوده لتنفيااذ القاارار 

وأبلااااغ . الع اااار املوحااااد  إىل ع ليااااة ا ماااام املتحااااد  الثانيااااة يف الصااااومال
ال تاااازال معقااااد   ا مااااح العااااام بااااأو احلالااااة يف أجاااازاء عديااااد  مااااو البلااااد

ومتااوتر ، و ا اااة يف املناااطق الريفياااة وعلاا  امتاااداد حاادود الصاااومال ماااع 
وأباارز مقتاار عاااملح يف جمااال اإلغااااة شااد  ضااعال احلالااة . إايوبيااا وكينيااا

ك اا أبارز . ا منية، بالرغم مو وجود أعاداد كباع  ماو القاوات العسايرية
يصاال مسااعدات فر بيئة آمناة ماو أجار إالذا الوضع مر  أ رى أمهية تو 

 أوَّ  ويف معااااارض اإلشاااااار  إىل. فعَّالاااااة اإلغاااااااة ال ارؤاااااة واإلنعاااااا  بصاااااور 
احتياجااااات الصااااومال احتياجااااات لاؤلااااة وعاجلااااة، حاااادد ا مااااح العااااام 

، ولي تيسع العود  ال وعية لنحو 0223االاة حتديات رؤيسية يف عام 
الياح مو الالجئح والنازحح دا ليا؛ وتوفع فرص الع ر مل 311 111

الصااااوماليح العاااااطلح عااااو الع اااار؛ واملساااااعد  يف جمااااال بناااااء القاااادرات 
امل سساااااات واإلدار  املدنياااااة الصاااااومالية علااااا  الصاااااعيديو  وَّ  الوطنياااااة،

ولتحقياااق تلاات ا لااادا ، . الااوطين واإل لي ااي زالااات مااو الوجاااود تقريبااا
شاارعت ا ماام املتحااد ، بالتعاااوو الوايااق مااع امل سسااات ذات الصاالة يف 

عو رثلح فضال   منظومة ا مم املتحد  واملنظ ات غع احليومية الدولية
ودعاااا . 0223 اااوماليح، يف وضاااع برناااام  لل سااااعد  اإلنساااانية لعاااام 

ا ماااح العاااام املااااحنح إىل دعااام ذلااات الربناااام  يف مااا متر ا مااام املتحاااد  
 املعاااين باملسااااعد  اإلنساااانية للصاااومال، املقااارر عقاااده يف أدياااس أباباااا يف

 .0223مارس /آذار 03إىل  00الفرت  مو 
انتشاااار ا لغاااام ا رضاااية يف الصاااومال  أوَّ  وحاااذلر ا ماااح العاااام ماااو

  يعتازم ويف لذا الصادد،  اال إنَّا. يعر ر بشد  اةهود اإلنسانية أوَّ  مييو
  وذكار أنَّا. إنشاء برناام  مت اسات ومتيامار إلزالاة ا لغاام يف الصاومال

 . ا لغام ام  لتوعية الالجئح واملشرديو بشأوإنشاء برنأيضا   ينبغي
  وا اار ويف مااا يتعلااق باملصاااحلة السياسااية، أوضاا  ا مااح العااام أنَّاا

تعزياااز اةهاااود الرامياااة إىل حتقياااق لاااذه املصااااحلة بالتعااااوو ماااع املنظ اااات 
وليااو جهااوده كاناات تعو هااا الظاارو  الساااؤد  يف الصااومال، . اإل لي يااة

مااااة مركزيااااة وتعاااادد ا حاااازاب والفصاااااؤر يف ذلاااات عاااادم وجااااود حيو   ااااا
وكااو أبارز ت اور . والزع اء، وانعدام القانوو والنظام يف عيع أحنااء البلاد

جناة سياسي حدع منذ تقريره ا  ع لو انعقااد اجت اا  يف مقديشاو للَّ 
________ 

0 S/25354  وAdd.1  وAdd.2. 

املهصصاااااة حلسااااام مساااااألة معاااااايع املشااااااركة يف مااااا متر املصااااااحلة الوطنياااااة 
و ااد اجت عاات اللجنااة يف . ات طويلااةوجاادول أع الاا ، بعااد تااأ عه لفاارت 

عاو املشااركة ومشارو  جادول تقريارا   فربايار واعت ادت/شاباط 27و  23
و اااادم التحااااالال الااااوطين الصاااااوما  . ا ع ااااال وإجااااراءات اختاااااذ القاااارار
  ال بااد مااو وأشااار ا مااح العااام إىل أنَّاا. حتفظااات بشااأو معااايع املشاااركة

أديس أبابا، يف االجت ا  غع اإلبقاء عل  الز م الذي أميو حتقيق  يف 
كااانوو   2الر اي التحضااعي لعقاد ماا متر لل صاااحلة والوحاد  الوطنيااة، يف 

وأبلغ اجمللس، يف لذا . ، والشرو  يف عقد لذا امل متر0223يناير /الثاين
الصدد، باعتزام  دعو    ا  عريس مو الصوماليح لل شاركة يف امل متر، 

يف جم لا  بشاارعية املاا متر ومااا يصاادر لضا او اعاارتا  اة هااور الصااوما  
 .عن  مو  رارات

ي ارأ حتساو علا  ا ماو  وأ بغاعبأنَّا   وكرر ا ماح العاام رأيا  القاؤار
تزدلاااار، وسااااتظر  وأ يف عيااااع أحناااااء البلااااد ال مييااااو للع ليااااة السياسااااية
فر اااة الع ااار  وأ ااار باااأوَّ . الع لياااات اإلنساااانية عرضاااة للتو اااال واالنق اااا 

 أوَّ  ة لاماااااة يف لااااذا الصااااادد، وليناااا  أشاااااار إىلاملوحااااد   ااااادمت مسااااامه
    وأنَّا الوضاع ال يازال متقلباا  أوَّ  ا حداع ا  ع  يف امليداو  د أابتات

يااأ بعاااد بيئااة آمناااة، وأوَّ  االم  هتدياااد هتت . وا ماااو الاادوليح ال يااازال  اؤ اااا  الس 
ولاااذلت، ينبغاااي لل جلاااس أو يياااوو علااا  اساااتعداد لضااا او أو تياااوو 

املتحااااد  يف الصااااومال يف وضااااع ميينهااااا مااااو االضاااا ال  ع ليااااة ا ماااام 
ومااااو شااااأو واليااااة ع ليااااة ا ماااام املتحااااد ، ك ااااا لااااي مبيلنااااة يف .  هامهااااا
ل السل ة الالزمة الختاذ اإلجراءات املناسبة،  ا يف ذلت ، أو ختول 2تقريره

إجااراءات اإلنفاااذ حسااف اال تضاااء، لتهيئااة بيئااة آمنااة، متيااو مااو تقااد  
هلاااااذه الغاياااااة،  وحتقيقاااااا  . ة يف أحنااااااء الصاااااومال كافاااااةاملسااااااعد  اإلنسااااااني

ستسع  الع لية، عو طريق ناز  الساالح واملصااحلة، إىل إمتاام املهاام الاا 
االم  باادأهتا فر ااة الع اار املوحااد  مااو أجاار إعاااد  واالسااتقرار والقااانوو الس 

الواليااة ساات ي و الع ليااة مااو تقااد  املساااعد  للشااعف أوَّ  ك ااا. والنظااام
حت اام مااو ا تصاااده ومااو حياتاا  االجت اعيااة   إعاااد  بناااء ماااالصااوما  يف

والسياسااااية، وإعاااااد  إنشاااااء اهليياااار امل سسااااي للبلااااد، وحتقيااااق املصاااااحلة 
السياساااااية الوطنياااااة، وإعااااااد  إنشااااااء دولاااااة  اااااومالية تقاااااوم علااااا  احليااااام 

وأكاااد ا ماااح . الااادميقراطي، وإ اااالح ا تصااااد البلاااد ولياكلااا  ا ساساااية
  ض او االنتقال السلس ماو فر اة الع ار املوحاد  عل  ضرور أيضا   العام

ع لياة ا مام َوزْ  إوَّ  و ال. إىل ع لية ا مم املتحد  الثانية يف الصومال
لتقاااديره ورثلااا  ااااااص وفقاااا   ساااو  ةااارياملتحاااد  الثانياااة يف الصاااومال 

و اؤد القو ، متصرفح  وجف سل ة جملس ا ماو، وساو  يغ اي عياع 
يف ذلت حدوده، مو أجار مرا باة حركاة الالجئاح، ومناع أحناء البلد،  ا 

إلشااااااعة عااااادم  د اااااول ا سااااالحة غاااااع املشااااارو  إىل الصاااااومال، وتفادياااااا  
________ 

 56، الفقاارات S/25354لالطااال  علاا  تفا ااير الواليااة املقرتحااة للع ليااة، انظاار  2
 . 58إىل 
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كاذلت، ال باد ماو حاس الادول ا عضااء . االستقرار يف البلداو اجملاور 
علاااا  ر ااااد أي انتهاكااااات للحظاااار املفااااروض علاااا  ا ساااالحة واإلبااااال  

اااد ا ماااح العاااام. عنهاااا راد  السياساااية الالزماااة لتحقياااق ا ماااو اإل أوَّ  وأكل
 فحااا  إذا. واملصااااحلة والسااالم ال باااد وأو تنباااع ماااو الصاااوماليح أنفساااهم

يصااا   الفرنَّااا   لع لياااة ا مااام املتحاااد  بااااللجوء إىل اساااتهدام القاااو ،أتذو 
ةااااف أو يتتو اااااع منهاااااا أو حتااااار حماااار الشاااااعف الصاااااوما ، وال ةاااااوز  وال
يف فارض شاير أو آ ار ماو أشايال ينبغي هلا أو تستهدم سال تها  وال

نهاااا ماااو   ينبغاااي هلاااا أو تياااوو يف وضاااع ميي  بياااد أنَّااا. التنظااايم احلياااومي
حبقااوا اإلنساااو املتعل قااة  الضااغط لتحقيااق االلتاازام بقواعااد ا ماام املتحااد 

ع لياااة ا مااام املتحاااد  الثانياااة يف  أوَّ  و لاااص ا ماااح العاااام إىل. والعدالاااة
أيضاا   ولاي. ا يأذو هبا اجملت ع الادو الصومال لي ا وىل مو نوعها ال

الاادو  علاا   لااق العااا  إزاء احلالااة يف الصااومال،  رد مااو جانااف اجملت ااع
الا، عل  ما حت ل  مو طابع حملي يف ا سااس، ميياو أو تا ار يف سالم 

 .واستقرار املن قة بأسرلا
، أدرل 0223ماااااارس /آذار 26املعقاااااود  يف  ،3088ويف اةلساااااة 

 00و  3اجمللااس يف جاادول أع الاا  التقرياار الالحااق لألمااح العااام املاا ر  
وبعاااد إ ااارار جااادول ا ع اااال، دعاااا اجمللاااس . 0223ماااارس /آذار 22 و

طلبهااااا، إىل املشاااااركة يف املنا شااااة باااادوو أو بناااااء  علاااا   رثلااااة الصااااومال،
اا مث. ييااوو هلااا احلااق يف التصااويت انتباااه أعضاااء ( نيوزيلناادا)الاارؤيس   وجَّ
يف سااياا مشاااورات اجمللااس كاااو  ااد أتعااد   اجمللااس إىل نااص مشاارو   اارار

اا   .أتد اار علاا  نااص املشاارو تنقيحااا   ، وتااال3ابقةاالساا أيضااا   االنتباااهووجَّ
  02ا ماااح العاااام امل ر ااااو  راتقريااا ماااو ضااا نها 2واااااؤق أ ااارىعااادل   إىل

، عاااو 0223يناااير /وو الثاااينكااان  26و  0222ديساا رب /كااانوو ا ول
املااااا ر  ( 0222) 722احلالاااااة يف الصاااااومال، املقااااادماو ع اااااال  باااااالقرار 

 .02225ديس رب /كانوو ا ول 3
كاااااااانوو   02وكااااااااو ا ماااااااح العاااااااام  اااااااد أشاااااااار، يف تقرياااااااره املااااااا ر  

 أو اجمللااااس  ااااد  باااار مشااااورت  ومفادلااااا أول  ، إىل0222ديساااا رب /ا ول
 يالؤام احلالاة يف الصاومال، واعت اد، الن وذل التقليادي حلفام الساالم ال

، 0222( 722) وجااااف الفصاااار السااااابع مااااو امليثاااااا، القاااارار متصاااارفا  
الاذي عهااد  قتضاااه إىل بعاس الاادول ا عضاااء أو تتاوىل، بصاافة م  تااة، 

وكاااو . مساا ولية هتيئااة بيئااة آمنااة إليصااال املساااعد  اإلنسااانية دوو عاااؤق
 0222ديسا رب /كاانوو ا ول 02ا مح العام  د بحل يف تقرياره املا ر  

أفيااااره بشاااأو إساااناد والياااة جدياااد  لع لياااة ا مااام املتحاااد  يف الصاااومال 
________ 

3 S/25472. 
ينااااااير /كاااااانوو الثااااااين 02و  0222ديسااااا رب /كاااااانوو ا ول  07 ةر م ر اااااؤرساااااا 2
 7 ، و(S/25126و  S/24976) مااااو امل ثااااار الاااااداؤم للواليااااات املتحاااااد  ا مرييياااااة 0223

ينااير /كاانوو الثااين  25، و (S/25072) امل ثار الاداؤم ليناداماو  0223ينااير /كانوو الثاين
فربايااااار /شااااباط 08 ، و(S/25163) ماااااارات العربيااااة املتحااااد مااااو امل ثاااار الااااداؤم ل  0223
 .إىل رؤيس جملس ا مو كلهاموجَّهة   ،(S/25312) مو امل ثر الداؤم لليويت 0223
5 S/24992  وS/25168. 

وال راؤق اليفيلة بتحقياق االنتقاال ماو فر اة الع ار املوحاد  إىل ع لياات 
االم  حفاام فر ااة الع اار املوحااد     أول  ويف ذلاات، أشااار إىل. املساات ر الس 

  ماااو الساااابق  وانااا  ، وأنَّاااأياااام 01تياااو علااا  أرض املياااداو ساااوى ملاااد  
إجاااراء تقيااايم لنجاحهاااا ولل اااوارد الاااا ساااتيوو م لوباااة لت ياااح ع لياااة 
. ا مم املتحد  مو احملافظة عل  البيئة ا منة الالزمة للع ليات اإلنسانية

.  ثابااة   ااة مفالي يااة إالَّ  اا ااة املقدمااة ال مييااو اعتبارلااافااروَّ  لااذلت،
اذ أي  ارار بشاأو الانه  املقاارتح إىل أو وعاالو  علا  ذلات، ال ينبغاي اختا

 .تتض  احلالة عل  أرض امليداو يف الصومال
ينااير /كاانوو الثااين  26وكاو ا مح العام  د أبلغ، يف تقرياره املا ر  

، يف علااة أمااور، عااو اةهااود الااا يبااذهلا لتعزيااز املصاااحلة الوطنيااة 0223
حتضااعي غااع وكاااو ألاام ت ااور حاادع لااو عقااد اجت ااا  . يف الصااومال

ر ااي مااو أجاار عقااد ماا متر املصاااحلة الوطنيااة والوحااد  يف الصااومال، يف 
، أتبرمات 0223ينااير /كانوو الثاين  05إىل  2أديس أبابا، يف الفرت  مو 

كااااااااانوو   8اتفاااااااااا عااااااااام ماااااااا ر  ( أ: )فياااااااا  االتفا ااااااااات الثالاااااااااة التاليااااااااة
اتفااااااا بشاااااأو تنفياااااذ و اااااال إطاااااالا الناااااار ( ب)؛ 0223 ينااااااير/الثااااااين
اتفاااااااااا بشاااااااأو إنشاااااااااء ( ل)ووساااااااااؤر ناااااااز  الساااااااالح؛  طااااااارا أووبشااااااا
لل ساااااااااعد  يف حساااااااام مسااااااااألة معااااااااايع االشاااااااارتاح يف  صااااااااة صَّ  ةنااااااااة
ك ااااا اتفااااق االجت ااااا  علاااا  . الوطنيااااة وجاااادول أع الاااا  املصاااااحلة ماااا متر
مااااااارس /آذار 05احلة الوطنيااااااة يف أديااااااس أبابااااااا يف اااااااااالل ص ماااااا متر عقااااااد
0223. 

حالااة بأنَّاا   فو ااال الصااومال وحتاادع رثاار جيبااوي  باار التصااويت
فليست لنااح . للحيمفعَّالة  شاذ  يف العصر احلديص، أرض بدوو آلية

م سساااااات مالياااااة أو مياتاااااف حيومياااااة أو مااااادارس أو مستشااااافيات أو 
إعاااااد  بنااااااء إوَّ  و ااااال. شاااارطة أو جااااي  أو أجهااااز  سياسااااية للحيومااااة

لا يتعح الصومال ستن وي، يف رأي ، عل  اليثع مو اايارات احلا ة ا
بشاأو إميانياة  أن  ال يزال متفاؤال   إالَّ  .عل  الصوماليح أنفسهم اختاذلا

اجتااذاب القااوى العاملااة الصااومالية املتاحااة املااالر  واملدربااة لل شاااركة يف 
واملساااألة احليوياااة الاااا تواجااا  اجملت اااع الااادو  لاااي معرفاااة . إعااااد  التع اااع

دوره ر ااا  أول  ذا الصااددوذكاار يف لاا. أفضار طريقااة مييااو هبااا حتقيااق ذلات
كاااو، يف هنايااة امل ااا ، لااو هتيئااة أساااس مضاا وو النبعاااع امل سسااات 

وت را املتحدع إىل مشرو  القرار فأعرب عاو . يف الصومال مر  أ رى
يعيااس علاا  حنااو كااا  الواليااة وكااذلت املااوارد الااا يرغبهااا بأنَّاا   اعتقاااده

صدد إىل االلت ام الذي وأشار يف لذا ال. ا مح العام للقيام  س وليات 
أو  ملساااؤر االنتقااال والتنساايق بااح فر ااة الع اار املوحااد  وع ليااة ا مااام 
املتحااد  الثانيااة يف الصااومال، واحلاجااة املساات ر  إىل القيااام بنااز  السااالح 

ال، وحتويااار حماااط تركياااز أولوياااات وحتقياااق التهدؤاااة علااا  حناااو كامااار وفعَّااا
البناااااء والتع ااااع، ومساااااعد   اجمللااااس مااااو املساااااعد  اإلنسااااانية إىل إعاااااد 

 .6الشعف الصوما  عل  حتقيق احلوك ة السياسية

________ 
6 S/PV.3188 01إىل  7، الصفحات. 
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أعضااااااااء جملاااااااس ا ماااااااو أول َ  وأوضاااااااحت رثلاااااااة الوالياااااااات املتحاااااااد 
الو ات  اد حااو  أوَّ  سيشعوو، مو  الل اعت ادلم مشارو  القارار، إىل

 ليااي تسااتأنال ا ماام املتحااد  دورلااا القيااادي املشاارو  يف إعاااد  إحااالل
ااااالم  الصاااااومال وهتيئاااااة الظااااارو  امل اتياااااة لياااااي خيتاااااار الصاااااوماليوو يف الس 

اجمللااس سيشاار  يف ع اار   يساابق لاا   أول  وذكاارت. مسااتقبلهم بأنفسااهم
مثير الغرض منا  اساتعاد  بلاد برمتا  كعضاو عامار لا  مقوماات البقااء يف 

مشااارو  القااارار سيشااارح اجملت اااع  أول  إىلأيضاااا   وأشاااارت. اجملت اااع الااادو 
ر مساااعد  تتقااادم إىل أي بلاااد أكثاار ماااو أي و ااات الاادو  يف تقاااد  أمشااا

بقليار ماو الادروس ولايس لديا  أي  مض ، ولين  سيفعر ذلات مساتعينا  
ويف الو ت نفس ، عل  ا مح العاام أو يشار  علا  .  وذل ليهتدي ب 

ا ع اااال املسااات ر  لو ااااال إطاااالا الناااار ونااااز  الساااالح، واحلفااااع علاااا  
ملسااااعد  اإلنساااانية، وإعااااد  البنااااء ا ماااو، وتقاااد  املزياااد ماااو اإلغاااااة وا

وإنعا  اال تصاد، وإعااد  الالجئاح إىل وطانهم، وإنشااء اإلدار  املدنياة، 
 .7وحتقيق املصاحلة السياسية

شاافويا  املنقَّحااة  للتصااويت مشاارو  القاارار، بصاايغت طتاارح  وبعااد ذلاات
، (0223) 802باإلعااااا  بو ااااف  القاااارار واعتت ااااد  يف شاااايل  امل  اااات،

 :نص ما يلي  يف
 ،جملس ا مو إوَّ 

كاااااااااااااااااانوو   23املااااااااااااااااا ر  ( 0222) 733تأكياااااااااااااااااد  راراتااااااااااااااااا   إذ يعيااااااااااااااااد
، 0222مااااااااارس /آذار 07املاااااااا ر  ( 0222) 726، و 0222 يناااااااااير/الثاااااااااين

( 0222) 767 ، و0222أبريااااااااااار /نيسااااااااااااو 22املااااااااااا ر  ( 0222) 750 و
 28املااااااااااااااااااااا ر  ( 0222) 775، و 0222يوليااااااااااااااااااااا  / متاااااااااااااااااااااوز 27 املااااااااااااااااااااا ر 

ديسااااا رب / كاااااانوو ا ول  3املااااا ر  ( 0222) 722 ، و0222 أغسااااا س/آب
0222، 

كااااانوو   08املاااا ر   27/067 اااارار اة عيااااة العامااااة  وإذ يضااااع يف اعتباااااره
 ،0222ديس رب /ا ول

جبهاااااااااود الااااااااادول ا عضااااااااااء الاااااااااا تساااااااااع ، ع اااااااااال  باااااااااالقرار  وإذ يشااااااااايد
ة لع لياااااااااات اإلغاااااااااااة اإلنساااااااااانية يف اااااااااااائة آمنااااااااااااة بياااااااااااا، إىل هتيئ(0222) 722

 الصومال،
بضااااارور  التحاااااول الفاااااوري والسااااالس والتااااادرةي لفر اااااة الع ااااار  وإذ يسااااالم

 عة يف الصومال،املوحد  إىل ع لية ا مم املتحد  املوسَّ 
الساات رار حاااوادع العنااال يف الصااومال وماااا متثلاا  مااو هتدياااد  وإذ يأسااال
 لع لية املصاحلة،

عاو اساتياؤ   ع اال العناال املرتيباة ضاد ا شاهاص القااؤ ح  وإذ يعرب
ابة عااااااو ا ماااااام املتحااااااد  والاااااادول واملنظ ااااااات غااااااع اانية بالنيااااااااااااااااباااااااةهود اإلنس

 احليومية،

________ 
 .02و  08املرجع نفس ، الصفحتاو  7

اإلباااال  املسااات ر عاااو انتهاكااااات  وإذ يالحااام ماااع باااالغ ا ساااال والقلاااق
يف  واساااااعة الن ااااااا للقاااااانوو الااااادو  اإلنسااااااين والغيااااااب العاااااام حليااااام القاااااانوو

 الصومال،
شاااعف الصاااومال يتح ااار املسااا ولية النهاؤياااة عاااو املصااااحلة أول َ  وإذ يااادرح

 الوطنية وتع ع بلده،
لتجريد ا طرا  وفعَّال  با مهية ا ساسية لوضع برنام  شامر وإذ يسللم

 الصومالية مو أسلحتها،  ا يف ذلت احلركات والفصاؤر،
احلاجااااااة إىل موا اااااالة تقاااااااد  املساااااااعد  الغوايااااااة اإلنساااااااانية  وإذ يالحاااااام

 وإ الح امل سسات السياسية للصومال وا تصاده،
اجملاعاااة واةفاااا  اةااااؤحح يف الصاااومال، اللاااذيو  وَّ  وإذ يسااااوره القلاااق

ضاااعفت مااو آاارمهااا احلاارب ا لليااة،  ااد تسااببا يف دمااار لاؤاار لوساااؤر اإلنتااال 
 ة يف ذلت البلد،واملوارد ال بيعية والبشري

عاااو تقاااديره ملنظ اااة الوحاااد  ا فريقياااة وجامعاااة الااادول العربيااااة  وإذ يعااارب
ومنظ اة املا متر اإلساالمي وبلاداو حركاة عاادم االحنيااز لتعاوهناا ماع جهاود ا ماام 

 املتحد  يف الصومال ولدع ها تلت اةهود،
عااااو تقااااديره ة يااااع الاااادول ا عضاااااء الااااا سااااامهت يف  أيضااااا   وإذ يعاااارب

( 0222) 722ماااو القااارار  00 حياااام الفقااار  وفقاااا   ا الاااذي أنشااائالصاااندو 
 وة يع الذيو  دموا مساعدات إنسانية إىل الصومال،

علااا  اةهاااود الاااا  امااات هباااا، يف دااارو   اااعبة، ع لياااة ا مااام  وإذ يثاااين
 750املتحااااد  ا وليااااة يف الصااااومال، الااااا أنشاااائت ع ااااال  بقاااارار جملااااس ا مااااو 

(0222)، 
تقاااديره لل سااااعدات القي اااة للغاياااة الاااا تقااادمها عاااو  وإذ يعااارب كاااذلت

االم  مااا يبذلاا  مااو جهااود إل اارار البلااداو اجملاااور  إىل اجملت ااع الاادو  يف وا مااو الس 
الصاااومال ويف استضااااافة أعااااداد كباااع  مااااو الالجئااااح الاااذيو شااااردلم الناااازا ،  يف
يالحااام الصاااعوبات الااااا تتح لهاااا البلاااداو بساااابف وجاااود الالجئاااح علاااا   وإذ

 أراضيها،
باااااأو اساااااتعاد  القاااااانوو والنظاااااام يف عياااااع أحنااااااء الصاااااومال  منااااا  وا تناعاااااا  

عاو فضاال   سيسهم يف ع ليات اإلغااة اإلنسانية واملصااحلة والتساوية السياساية
 إ الح امل سسات السياسية للصومال وا تصاده،

باحلاجااة إىل إجااراء مشاااورات ومااداوالت علاا  أساااس  أيضااا   مناا  وا تناعااا  
د  حتقيق املصاحلة واالتفاا علا  إ اماة م سساات حيومياة انتقالياة عريس هب

والتو ر إىل توافق يف ا راء حول املبادئ ا ساسية واا وات امل دية إىل إ امة 
 م سسات دميقراطية متثيلية،

باأو إ اماة امل سساات اإلدارياة احمللياة واإل لي ياة ماو جدياد أمار  موإذ يسل  
 أساسي الستعاد  اهلدوء دا ر البالد،

ا مااح العااام ورثلاا  اااااص علاا  موا االة وتيثيااال أع اهل ااا  وإذ يشااجع
عد الوطنيااة واإل لي يااة واحملليااة،  ااا يف ذلاات تشااجيع املسااامهة العريضااة علاا  الصتاا

ت ااع الصااوما ، لتعزيااز ع ليااة التسااوية السياسااية املقدمااة مااو عيااع   اعااات اجمل
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واملصااااااحلة الوطنياااااة وعلااااا  مسااااااعد  شاااااعف الصاااااومال يف إ اااااالح م سساااااات  
 السياسية وا تصاده،
عااو اسااتعداده ملساااعد  شااعف الصااومال، بالشااير املناسااف،  وإذ يعاارب

إجااراء انتهابااات حاار   علاا  الصااعيد احمللااي واإل لي ااي والااوطين، يف املشاااركة يف
 ونزيهة، بغية حتقيق تسوية سياسية وتنفيذلا،

يف االجت ااااا  التحضااااعي غااااع الر ااااي بشااااأو احملااااَرز  بالتقاااادم وإذ يرحااااف
قااد حتاات رعايااة ا ماام املتحااد  يف أديااس املصاااحلة السياسااية الصااومالية الااذي عت 

، وبوجاا   اااص، إباارام 0223يناااير /كااانوو الثاااين  05إىل  2أبابااا يف الفاارت  مااو 
ثالااااااة ماااااو جاناااااف ا طااااارا  الصاااااومالية،  اااااا يف ذلااااات احلركاااااات االتفا اااااات ال

ااااااااأيضااااااااا   والفصاااااااااؤر، يف ذلاااااااات االجت ااااااااا ، وإذ يرحااااااااف ز يف رَ بااااااااأي تقاااااااادم حمت
ماااارس /آذار 05املعاااين باملصااااحلة الوطنياااة الاااذي بااادأ يف أدياااس أباباااا يف  املااا متر
0223، 

ضاااارور  أو يباااادي الشااااعف الصااااوما ،  ااااا يف ذلاااات احلركاااااات  وإذ ي كااااد
 لم،ر يف الصومال، اإلراد  السياسية لتحقيق ا مو واملصاحلة والس  والفصاؤ

ديسا رب /كاانوو ا ول  07بتقريري الدول املعنياة املا ر ح  عل ا   وإذ حييط
  02ا مااح العااام املاا ر ح  وتقريااري 0223يناااير /كااانوو الثاااين  02و  0222

فيااااذ عااااو تن 0223يناااااير /كااااانوو الثاااااين  26 و 0222ديساااا رب /كااااانوو ا ول
 ،(0222) 722القرار 

 22 و 00و  3التقرياااااااااار الالحااااااااااق لألمااااااااااح العااااااااااام املاااااااااا ر   و ااااااااااد درس
 ،0223مارس /آذار

بعاااازم ا مااااح العااااام علاااا  حتقيااااق أ صاااا   اااادر مااااو اال تصاااااد  وإذ يرحااااف
واليفاااء  وإبقاااء حجاام وجااود ا ماام املتحااد  العساايري واملاادين علاا  الساااواء، 

 ت ،عند احلد ا د  الالزم لالض ال  بوالي
لم  احلالة يف الصومال ما زالت هتددأول َ  وإذ يقرر  وا مو يف املن قة،الس 

 ألف
 22و  00 و 3علااا  التقريااار الالحاااق لألماااح العاااام املااا ر   يوافاااق - 0
 ؛0223مارس /آذار

عو تقديره لألمح العام لعقد امل متر املعين باملصاحلة الوطنياة  يعرب - 2
الااااااا د التو اااااار إليهااااااا يف  ااااااالل االجت ااااااا  لالتفا ااااااات وفقااااااا   يف الصااااااومال

التحضااعي غااع الر ااي بشااأو املصاااحلة السياسااية الصااومالية يف أديااس أبابااا يف 
حنااااو املصاااااحلة السياسااااية يف احملااااَرز  وللتقاااادم 0223يناااااير /شااااهر كااااانوو الثاااااين

ةهاااااااوده الرامياااااااة إىل كفالاااااااة الت ثيااااااار الساااااااليم املناساااااااف يف وأيضاااااااا   الصاااااااومال
يف ذلااات احلركاااات والفصااااؤر والزع ااااء  ة ياااع الصاااوماليح،  اااا املااا مترات لاااذه

احمللياااوو والنسااااء وأ اااحاب املهاااو احلااار  واملثقفاااوو والشااايو  والفئاااات ا  ااارى 
 امل ثلة؛
بعقاااااد اجت ااااا  ا مااااام املتحااااد  التنسااااايقي الثالااااص لتقاااااد   يرحااااف - 3

 03إىل  00املسااااااااعد  اإلنساااااااانية للصاااااااومال يف أدياااااااس أباباااااااا يف الفااااااارت  ماااااااو 
والرغبااااة الااااا أعرباااات عنهااااا احليومااااات مااااو  ااااالل لااااذه  0223مااااارس /آذار

الع ليااااة يف اإلسااااهام يف جهااااود اإلغااااااة واإلنعااااا  يف الصااااومال، حيث ااااا وماااا  
 أميو ذلت؛

إىل ا مااح العااام أو يقااوم، عااو طريااق رثلاا  اااااص، وعنااد  ي لااف - 2
هصصة التابعاة اال تضاء،  ساعد  مو عيع الييانات واملياتف والوكاالت املت

لألمااام املتحاااد ، بتقاااد  املسااااعد  اإلنساااانية وغعلاااا ماااو أشااايال املسااااعد  إىل 
شااااااعف الصااااااومال إل ااااااالح م سسااااااات  السياسااااااية وا تصاااااااده وتعزيااااااز التسااااااوية 

للتو ااااااايات الاااااااوارد  يف تقرياااااااره املااااااا ر  وفقاااااااا   السياساااااااية واملصااااااااحلة الوطنياااااااة،
 :،  ا يف ذلت بوج   اص0223مارس /آذار 3

املساعد  يف توفع اإلغاااة ويف إ االح اال تصااد الصاوما ،  ( أ )
 علاا  أساااس تقااادير االحتياجااات الواضااحة واحملااادد  يف شااير أولوياااات؛

ل غاااااااة  0223يف االعتباااااار، حساااااف اال تضااااااء، برناااااام  عاااااام واضاااااعا  
 واإلنعا  الذي أعدت  إدار  الش وو اإلنسانية التابعة لألمانة العامة؛

عاااد  الالجئااح واملشاارديو إىل مااوطنهم دا اار املساااعد  يف إ (ب)
 الصومال؛
مساااااعد  شااااعف الصااااومال علاااا  تشااااجيع وتعزيااااز املصاااااحلة  (ل)

السياساية عاو طريااق املشااركة العريضااة ماو جاناف عيااع   اعاات اجملت ااع 
الصااوما  وإعاااد  إنشاااء امل سسااات الوطنيااة واإل لي يااة واإلدار  املدنيااة يف 

 البلد بأك ل ؛
يف إنشاء  و  شرطة  اومالية، بالشاير املناساف،  املساعد  (د)

الم  عل  الصعيد احمللي واإل لي ي والوطين لل ساعد  يف إعاد  و اوو الس 
واالستقرار والقانوو والنظام،  ا يف ذلت التحقيق يف االنتهاكات اا اع  

 للقانوو الدو  اإلنساين وتسهير حماك ة مرتيبيها؛
يف وضاااااااع برناااااااام  مااااااارتابط مسااااااااعد  الشاااااااعف الصاااااااوما   (لا)

 الصومال؛ ومتيامر إلزالة ا لغام يف عيع أحناء
اسااااتحداع أنشاااا ة إعالميااااة مناساااابة لاااادعم أنشاااا ة ا ماااام  (و)

 املتحد  يف الصومال؛
يياوو لل جت اع املادين الصاوما    و هتيئة الظارو  املواتياة (ز)

دور، علاااا  عيااااع املسااااتويات، يف ع ليااااة املصاااااحلة السياسااااية ويف وضااااع 
 وتنفيذ برام  اإلنعا  وإعاد  البناء؛

 اءررربر

  وجف الفصر السابع مو ميثاا ا مم املتحد ، وإذ يتصر 
 توسيع حجم  و  ع لية ا مام املتحاد  يف الصاومال وواليتهاا يقرر - 5
مااو تقرياار ا مااح العااام املاا ر   88إىل  56للتو اايات الااوارد  يف الفقاارات وفقااا  
 أحيام لذا القرار؛ويف  0223مارس /آذار 3

اااااا ياااااأذو - 6 عة يف بت دياااااد والياااااة ع لياااااة ا مااااام املتحاااااد  الثانياااااة املوسَّ
  ةاااددلا  ماااا 0223أكتاااوبر /تشاااريو ا ول 30الصاااومال لفااارت  مبدؤياااة حااا  

 جملس ا مو  بر ذلت؛

لتي يار جهاود امللحَّاة  ا مهياة البالغاة لناز  الساالح والضارور  ي كد - 7
مااو تقرياار ا مااح العااام املاا ر   62إىل  56للفقاارات  وفقااا   فر ااة الع اار املوحااد 

 ؛0223مارس /آذار 3
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عيااااااااع ا طاااااااارا  الصااااااااومالية،  ااااااااا يف ذلاااااااات احلركااااااااات  ي الااااااااف - 8
والفصااااؤر، بالتقياااد التاااام بااللتزاماااات الاااا   عتهاااا علااا  نفساااها يف االتفا اااات 

السياساية  ما بينها يف االجت ا  التحضعي غع الر ي بشأو املصاحلة املربمة يف
الصااومالية املعقااود يف أديااس أبابااا، وال سااي ا اتفا هااا بشااأو تنفيااذ و ااال إطااالا 

 النار وطراؤق نز  السالح؛

عيااااااااااع ا حاااااااااازاب الصااااااااااومالية،  ااااااااااا يف ذلاااااااااات  أيضااااااااااا   ي الااااااااااف - 2
والفصاااااااؤر، بااااااأو تتهااااااذ عيااااااع التاااااادابع لضاااااا او سااااااالمة ماااااااودفي  احلركااااااات
ةناااااااااة الصاااااااااليف ا  ااااااااار عاااااااااو ماااااااااودفي فضاااااااااال   املتحاااااااااد  ووكاالهتاااااااااا ا مااااااااام
واملنظ ااات احليوميااة الدوليااة واملنظ ااات غااع احليوميااة الااذيو يقومااوو  الدوليااة

بتقااد  املساااعد  اإلنسااانية وغعلااا مااو أنااوا  املساااعد  إىل شااعف الصااومال يف 
إ اااالح م سساااات  السياساااية وا تصااااده وتشاااجيع التساااوية السياساااية واملصااااحلة 

 الوطنية؛

العاااام أو يااادعم ماااو دا ااار الصاااومال تنفياااذ إىل ا ماااح  ي لاااف - 01
وأو يساااتهدم يف ( 0222) 733احلظااار علااا  ا سااالحة املقااارر  وجاااف القااارار 

اا عة الاا ياأذو هباا لااذا ذلات حساف اال تضااء واملتاااح  اوات الع لياة الثانياة املوسَّ
عاااااو لاااااذا املوضاااااو  يشااااافع  باااااأي تقريااااارا   القااااارار، وأو يقااااادم إىل جملاااااس ا ماااااو

 ذ تدابع أكثر فعالية إذا لزم ا مر؛تو يات تتعلق باختا
إىل عياااااااااع الااااااااادول، وال ساااااااااي ا الااااااااادول اجملااااااااااور ، أو  ي لاااااااااف - 00
 733تنفياااذ احلظااار املفاااروض علااا  ا سااالحة املقااارر  وجاااف القااارار  يف تتعااااوو

 ؛(0222)

إىل ا مح العام أو يوفر ا مو، حسف ما تقتضاي   أيضا    لفي - 02
يف ذلاات  الالجئاح ويف تاوطح املشاارديو مساتهدما  احلالاة، لل سااعد  يف إعاااد  

لل نااااطق الاااا ال يااازال انعااادام الت اماااا   ا اااا    اااوات الع لياااة الثانياااة، وأو ياااو 
لم  االستقرار فيها يهدد  وا مو يف املن قة؛الس 

م البتاا  عيااع ا طاارا  الصااومالية،  ااا يف ذلاات احلركااات  يياار ر - 03
الفور عو أي  ارا للقاانوو اإلنسااين الادو  والفصاؤر، بأو تيال ومتتنع عل  

 املساا ولح عااو ارتياااب لااذه ا فعااال يتح لااوو شهصاايا  أول َ  وي كااد مااو جديااد
 تبعتها؛

إىل ا ماااح العاااام، عاااو طرياااق رثلااا  ااااااص، أو  ي لاااف كاااذلت - 02
   اؤد  و  الع لية الثانية حنو تو  مس ولية توطيد دعاؤم بيئة آمنة يف عياع يوج  

يف االعتبااار الظاارو  ااا ااة  الصااومال وتوساايعها واحملافظااة عليهااا، آ ااذا  أحناااء 
ااااا   ليااااار بلاااااد  وذلااااات علااااا  للتو ااااايات الاااااوارد  يف تقرياااااره وفقاااااا   السااااارعة،وجَّ

، وأو ياااانظم، يف لااااذا الصاااادد، نقاااار مهااااام فر ااااة 0223مااااارس /آذار 3 املاااا ر 
وبشاااير سااالس السااارعة   ْجاااوَ  املوحاااد  إىل الع لياااة الثانياااة املوساااعة علااا  الع ااار

 وتدرةي؛

 جيم

إىل ا مااااح العااااام اإلبقاااااء علاااا  الصااااندوا املنشااااأ ع ااااال   ي لااااف - 05
الساااااااتع ال  يف الغااااااارض اإلضاااااااايف املت ثااااااار يف تلقاااااااي ( 0222) 722باااااااالقرار 

عة بااأداء مه تهااا علاا  إااار التربعااات الساات رار  يااام  ااوات الع ليااة الثانيااة املوسَّاا
ء شاارطة  ااومالية، وي لااف إىل الاادول مغااادر   ااوات فر ااة الع اار املوحااد  وإنشااا

 ا عضاء الترب  هلذا الصندوا باإلضافة إىل أنصبتها املقرر ؛
عاو تقاديره لوكااالت ا مام املتحاد  واملنظ اات احليوميااة  يعارب - 06

الدوليااة واملنظ ااات غااع احليوميااة وةنااة الصااليف ا  اار الدوليااة ملااا  دمتاا  مااو 
العااام أو يسااأهلا موا االة تقااد  دع هااا مسااامهة ومساااعد ، وي لااف إىل ا مااح 

 املا  واملادي والتقين إىل الشعف الصوما  يف عيع مناطق البلد؛
إىل ا ماااااح العاااااام أو يقاااااوم، حساااااف اال تضااااااء،  أيضاااااا   ي لاااااف - 07

بالت ااااس تعهااادات وتربعاااات ماااو الااادول وغعلاااا لل سااااعد  يف متويااار إ اااالح 
 م سسات الصومال السياسية وا تصاده؛

علا  علام  إىل ا مح العاام أو يبقا  جملاس ا ماو ي لف كذلت - 08
يقدم، بصفة  ا اة، إىل اجمللاس  تام باإلجراءات املتهذ  لتنفيذ لذا القرار وأو

يتضاا و تو اايات إلنشاااء  ااوات شاارطة  ااومالية؛  تقرياارا   يف أ اارب و اات ريااو
عاو يرا  تقر  يوما   تتجاوز الواحد  منها تسعح بعد ذلت عل  فرتات ال وأو يقدم
 يف تنفيذ ا لدا  احملدد  يف لذا القرار؛احملَرز  التقدم

 ااوب بلااو  مقا ااد احملااَرز  إجااراء اسااتعراض ر ااي للتقاادم يقاارر - 02
 ؛ 0223أكتوبر /تشريو ا ول 30يتجاوز  لذا القرار يف موعد ال

 .إبقاء لذه املسألة  يد نظره النشط يقرر - 21

بلاده ي ياد اختااذ ا مام إوَّ  فقاالوحتدع رثر الصح بعد التصويت 
 لتو ايات ا ماح العااموفقا   املتحد  تدابع  وية واستثناؤية يف الصومال،

طلف معظم البلداو ا فريقية، وذلات لتهيئاة بيئاة آمناة لتقاد  وبناء  عل  
املساااعد  اإلنسااانية، وإةاااد الظاارو  املالؤ ااة لتسااوية املسااألة الصااومالية 

احت لع لياة ا مام املتحاد  الثانياة يف الصاومال باختاااذ والسا . بصافة هناؤياة
إجراءات ل نفاذ  وجاف الفصار الساابع ماو ميثااا ا مام املتحاد ، ماو 
أجر تنفيذ واليتها، جعر منها أول ع لية مو نوعها يف تاارين ع لياات 

أول  وفااد بلااده يفهاامأول َ  ر مااو  حااذَّ غااع أنَّاا. ا ماام املتحااد  حلفاام الساالم
   ينبغاييستند إىل احتياجات الوضع الفريد يف الصومال، وأنَّ لذا اإلذو 

  إىل ك ااا نبَّاا. سااابقة لع ليااات ا ماام املتحااد  حلفاام الساالميشااي ر  الَّ أ
ضاارور  أو تتصاار  ع ليااة ا ماام املتحااد  الثانيااة يف الصااومال حبي ااة يف 

ا ينبغي،  جرد أو يتحسَّو الوضاع تنفيذ إجراءات اإلنفاذ لذه، و ال إهنَّ 
 .8السلم يف الصومال، أو تستأنال عل  الفور ع لياهتا العادية حلفم

    تاااتم بعاااد اساااتعاد  الظااارو  ا منياااة وأشاااار رثااار فرنساااا إىل أنَّااا
رضي،

ت
ضرور  تزويد ع لية ا مم املتحد  الثانية يف عل  وشدَّد  بالقدر امل

الالزماة الصومال بالوالية واملوارد الالزمة لتنفياذ مه تهاا واختااذ اا اوات 
نااااز  سااااالح  ذلاااات يفاااارتض مساااابقا  إوَّ  و ااااال. لتحسااااح الوضااااع ا مااااين
أفاااراد فر اااة الع ااار املوحاااد  يف عياااع أحنااااء وَوزْ   الفصااااؤر بشاااير حاااازم

حيومااة فرنسااا مساارور  ليااوو القاارار الااذي إوَّ   اااؤال   وأضااا . الصااومال
________ 

 .22و  20املرجع نفس ، الصفحتاو  8
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ااصاوص، لياوو جازء    ْجاوَ  اختذ للتو يستجيف لتلات الشاواغر، وعلا 
لتو ااايات ا مااااح العاااام، يف إطااااار وفقااااا   مااااو لاااذا القاااارار ينااادرل،كباااع 

ا ماااام املتحااااد  فااااروَّ  وباختاااااذ لاااذا القاااارار،. الفصااار السااااابع مااااو امليثاااااا
  يسااابق هلاااا مثيااار ال ماااو حياااص ن ا هاااا وال ماااو حياااص  ساااتقوم بع لياااة

الظرو  الا ستتد ر فيها، أي انعدام أياة سال ة وم سساات حيومياة 
 .2يف الصومال
وفاد بلاده  اد  اوت لصاا  القارار  أول    رثر االحتاد الروسايوأوض

والياااة ع ليااة ا مااام املتحااد  الثانياااة يف أول  الااذي اختاااذ للتااو علااا  أساااس
الصاااومال سااارتكز علااا  ضااا او دااارو  آمناااة لتقاااد  املسااااعد  اإلنساااانية 
ال ارؤة وذلت مو  الل أمور مو بينها نز  ساالح التنظي اات املسالحة 

أمهياة كاربى لتعزياز احلظار أيضاا   االحتاد الروسي ياو إوَّ  و ال. الصومالية
الااذي فرضاا  جملااس ا مااو علاا  إماادادات ا ساالحة إىل الصااومال ويعتاارب 

 .01ذ عيع الدول  رار اجمللس لذا بد ة  مو املهم أو تنف  أنَّ 
ا ولويااة ا وىل أول  بصاافت  رثاار نيوزيلناادا، وأوضاا  الاارؤيس، متيل ااا  

إوَّ  نااز  السااالح الااا باادأهتا فر ااة الع اار املوحااد  و اااللااي إمتااام ع ليااة 
إحااااراز تقاااادم حنااااو حتقيااااق املصاااااحلة السياسااااية واإلنعااااا  اال تصااااادي يف 

وفاد بلاده فاروَّ  لاذلت. الصومال يتو ال عل  إحاالل سالم وأماو داؤ اح
  مو املهم ي يد الرتكيز يف القرار بوج   اص عل  نز  سالح، ويعتقد أنَّ 

اةديد  الا ةف أو يتنز  سالحهاحتديد ا طرا  
00. 

القااااااارار (: 3222اةلساااااااة ) 0223يونيااااااا  /حزياااااااراو 6املااااااا ر   المقررررررررر
837 (0223) 

موجَّهاااة إىل رؤااايس جملاااس  0223يونيااا  /حزياااراو 5برساااالة م ر اااة 
، طلف رثر باكستاو عقد جلساة عاجلاة جمللاس ا ماو ملنا شاة 02ا مو

باكسااتانية تابعااة لع ليااة ا ماام الت ااورات يف الصااومال، إذ كاناات وحااد  
 08هلجاااوم أسااافر عاااو مقتااار  املتحاااد  الثانياااة يف الصاااومال  اااد تعرضااات

، 03لم، وبرسالة حت ر التاارين نفسا باكستانيا  عل  ا  ر مو حفظة الس  
انضاااااام رثاااااار إي اليااااااا إىل باكساااااااتاو يف طلااااااف عقااااااد اجت ااااااا  عاجااااااار 

 .ا مو جمللس
، أدرل 0223يونياااا  /حزيااااراو 6، املعقااااود  يف 3222ويف اةلسااااة 

 وعقف إ رار جدول ا ع ال،. جملس ا مو الرسالتح يف جدول أع ال 
كاو  د   انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشرو   رار( إسبانيا)الرؤيس وجَّ  
 .02يف سياا مشاورات اجمللس السابقةأتعد 

________ 
 .22إىل  22املرجع نفس ، الصفحات  2
 .21و  32املرجع نفس ، الصفحتاو  01
 .22و  20املرجع نفس ، الصفحتاو  00
02 S/25888. 
03 S/25887. 
02 S/25889. 

باكساااااتاو ستصاااااوت أول  و باااار التصاااااويت، أوضاااا  رثااااار باكسااااتاو
ااااالم  قااااارار  هناااااا ماااااا فتئااااات مرتب اااااة جبهاااااود حفاااااممشااااارو  ال م ياااااد  الس 
ااااااا تباااااااذهلا الاااااااا ا ا مااااااام املتحاااااااد  مناااااااذ بااااااادايتها، والسااااااابف يف ذلااااااات أهنَّ
ااالم  حفااام تعتاارب مظهااارا  ماااو مظااالر التزامهاااا  فهاااوم ا ماااو اة ااااعي الس 

 اإل ااااااابات الفادحااااااة الااااااا و عااااااتإوَّ  و ااااااال. ا ماااااام املتحااااااد  وميثاااااااا
حادااااااة واحاااااد  يف تاااااارين ع لياااااات و اااااع يف  كانااااات أفااااادح ماااااا مااااا  را  
الم  حلفام املتحاد  ا مم “ اللاوم أو اإلداناة”جمارد توجيا  أول َ  ونبا  إىلالس 
بااااااار ةاااااااف علااااااا  اجمللاااااااس أو يتصااااااار  ب ريقاااااااة تقااااااادم . كافياااااااا   لااااااايس
لسااااال ة “ التحااااادي اجملااااارم”السااااارعة مااااارتي  لاااااذا   ْجاااااوَ  علااااا  للعدالاااااة
 .05اجمللس

ل املرتيبااااة ضاااد ع ليااااة ا ع ااااإوَّ  و الااات رثلااااة الوالياااات املتحااااد 
االم  هتاادد ا ماام املتحااد  الثانيااة يف الصااومال وا مااو الاادوليح وةااف الس 
العنااال الااذي متارساا  أول  ك ااا ذكاارت. التصاادي هلااا علاا  لااذا ا ساااس

 وأوَّ ( 0223) 802الفصاااااؤر أماااار غااااع جاااااؤز  وجااااف أحيااااام القاااارار 
انتهاح جسايم الا تستهد   وات ا مم املتحد  لي  ا ع ال العداؤية

وت يااااد الواليااااات املتحااااد  مشاااارو  . مااااو لااااذا القاااارار 2الفقاااار    حيااااام
ااالم  بو اااف  احلاااد ا د  الاااالزم الساااتعاد  مقوماااات القااارار واملصااااحلة الس 
السااااال ة امل نوحاااااة لع لياااااة جماااااددا   ف شااااارو  القااااارار ي كاااااد. الصاااااومال يف

ة املتحااااااد  الثانيااااااة يف الصااااااومال الختاااااااذ إجااااااراءات  ويااااااة وحازماااااا ا ماااااام
ساااااالمة القاااااوات الدولياااااة، ومعا باااااة أولئااااات الاااااذيو يهاعوهناااااا،  لضااااا او

رت أولئاات الاااذيو يتحاادوو سااال ة اجمللااس إلنفااااذ واسااتعاد  ا مااو وحاااذَّ 
 نااا نقاال حبازم يف تصا ي نا علا  إحاااللةاف أو يعل اوا أنَّ ” راراتا   اؤلاة 

اااالم  وأهناااام ساااايدفعوو مثنااااا  بالظااااا  لتجاااااللهم . والوفاااااا يف الصااااومالالس 
 .06“ساجملل

  آو ا واو بالنساابة إىل اجمللااس للنظاار و ااال رثاار الاارأس ا  ضاار إنَّاا
يف ا ليااات والتاادابع الواجااف تنفيااذلا مااو أجاار و ااال وعيااس اال اااه 

شااو ضاااد  اااوات الساال  الاااذي أ ااذ يظهااار ماااو  ااالل اهلج اااات الاااا تت 
ا مااام املتحاااد  يف العدياااد ماااو منااااطق الصااارا  واهلج اااات، وحاااص علااا  

شاو ضاد  اوات ا مام املتحاد ، الصارمة للهج ات الاا تت ضرور  اإلدانة 
وفعَّالااة  ك بوديااا أو البوساانة، وعلاا  تاادابع حازمااة سااواء يف الصااومال أو

 .07عليهم حملاك ة مرتيبيها وفرض العقوبة
بااا  هناا  احلالااة يف الصااومال تت لااف ات   إوَّ  اااؤال   ق رثاار جيبااويوعلَّاا

واحلركات مو السالح وسحف عيع د يق وحازم لتجريد عيع الفصاؤر 
  لدى  و  ا مم املتحد  وأشار إىل أنَّ . ا سلحة، وإرساء الشعور با مو

ااالم  الثانياااة القااادر  والسااال ة يف آو واحاااد إل ااارار يف الصاااومال، وهلاااذا الس 
السااااالوح ”بااااد ماااااو أو تتصااااار  حبااااازم وأو تعا اااااف كااااار ماااااو ينتهااااات  ال

________ 
05 S/PV.3229 7و  6، الصفحتاو. 
 .8و  7املرجع نفس ، الصفحتاو  06
 .01إىل  8املرجع نفس ، الصفحات  07
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 التعناااااترتا  أع اااااال ض ا  اااااريو باااااال دا  علااااا  ا اااااوحيااااار  “ املتحضااااار
وفاااد بلاااده يعتااارب مشااارو  القااارار ردا  مالؤ اااا  إوَّ   ااااؤال   وأضاااا . والعناااال

 .08عل  لذه احلاداة
باإلعاا  بو اف  واعتت اد  مشارو  القارار للتصاويتطتارح  وبعد ذلات

 :ما يلي نص  ، ويف(0223) 837القرار 
 ،جملس ا مو إوَّ 

يناااااير /كااااانوو الثاااااين  23املاااا ر  ( 0222) 733تأكيااااد  راراتاااا   إذ يعيااااد
 750، و 0222مااااااااااااااااااااااارس /آذار 07املااااااااااااااااااااا ر  ( 0222) 726 ، و0222

 27املاااااا ر  ( 0222) 767 ، و0222أبرياااااار /نيساااااااو 22املاااااا ر  ( 0222)
، 0222أغساااااا س /آب 28املاااااا ر  ( 0222) 775، و 0222يولياااااا  /متااااااوز
 802، و 0222 رب ديسااااااااااااااااا/كاااااااااااااااااانوو ا ول  3املااااااااااااااااا ر  ( 0222) 722 و
 ؛0223مارس /آذار 26امل ر  ( 0223)

كااااانوو   08املاااا ر   27/067 اااارار اة عيااااة العامااااة  وإذ يضااااع يف اعتباااااره
 ؛0222ديس رب / ا ول

تة الااااا شاااانتها يف اَّ إزاء اهلج ااااات املساااالحة املبياااا و ااااد جااااز  جزعااااا  شااااديدا  
وما   اااااوات تنت اااااي علااااا  ماااااا يبااااادو إىل املااااا متر الصااااا 0223يونيااااا  /حزياااااراو 5

التحالال الوطين الصاوما  ضاد ماودفي ع لياة ا مام املتحاد  الثانياة يف /املوحد
 الصومال؛

ض يف الصااا يم اةهاااود الدولياااة لاااذه ا فعاااال الاااا تقاااو   وإذ ياااديو بشاااد 
لم  الرامية إىل استعاد   وا وضا  ال بيعية إىل الصومال؛الس 

ح الاااا جن ااات عاااو إزاء ااساااار  يف ا روا  وإذ يعااارب عاااو انزعاجااا  الباااالغ
 لذه اهلج ات اإلجرامية؛

التزامااااا   سااااااعد  الشاااااعف الصاااااوما  يف اساااااتعاد   وإذ ي كاااااد ماااااو جدياااااد
 أحوال حيات  ال بيعية؛

تواجااد اجملت ااع الاادو  يف الصااومال إ ااا لااو مااو أجاار أول َ  علاا  يشااد دوإذ 
اء سااانوات مساااعد  الشاااعف الصاااوما  الاااذي عاااا  مآساااي ال تو اااال ماااو جااارَّ 

 املدين يف لذا البلد؛الصرا  
لناااز  والفعَّاااال  با مهياااة اةولرياااة الساااتي ال الربناااام  الشاااامر وإذ يساااللم

 سالح ا طرا  الصومالية كافة،  ا يف ذلت احلركات والفصاؤر؛
بأو استعاد  القانوو والنظام يف عياع أحنااء الصاومال يسااعد  وا تناعا  من 

عااو إ ااالح فضااال   ع ليااات اإلغااااة اإلنسااانية، واملصاااحلة والتسااوية السياسااية،
 امل سسات السياسية للصومال وا تصاده؛

اسااااتهدام البااااص اإلذاعااااي، ال سااااي ا مااااو جانااااف املاااا متر  وإذ يااااديو بقااااو 
صوما ، يف التحريس علا  شاو اهلج اات التحالال الوطين ال/الصوما  املوحد
 املتحد ؛ ضد مودفي ا مم

________ 
 .02و  00املرجع نفس ، الصفحتاو  08

ماارس /آذار 30إىل البياو الذي أدىل ب  رؤيس جملس ا ماو يف  وإذ يشع
بشااااأو سااااالمة  ااااوات وماااااودفي ا ماااام املتحااااد  املااااوزوعح يف دااااارو   0223
يف الساااارعة يف اختاااااذ التاااادابع املناساااابة   ْجااااوَ  والتزامااااا  مناااا  بااااالنظر علاااا  الناااازا ،
الظااارو  ااا اااة  اااا يضااا و حت يااار ا شاااهاص املسااا ولح عاااو ارتيااااب  لاااذه

اهلج ات وأع ال العنال ا  رى ضد  وات ومودفي ا مم املتحد  تبعاة لاذه 
 ا ع ال؛

باملعلوماااااات الاااااا  ااااادمها ا ماااااح العاااااام إىل اجمللاااااس يف  عل اااااا   وإذ حيااااايط
 ؛0223يوني  /حزيراو 6

هتديادا  مسات را  للسالم وا مااو يف تشااي ر  احلالاة يف الصاومالأول َ  وإذ يقارر
 املن قة؛

  وجف الفصر السابع مو ميثاا ا مم املتحد ؛ وإذ يتصر 

اهلج ااات املسااالحة الاااا ارتيباات دوو اساااتفزاز ضاااد  يااديو بشاااد  - 0
، 0223يونياا  /حزيااراو 5مااودفي ع ليااة ا ماام املتحااد  الثانيااة يف الصااومال يف 

لياااات مبيتااة ومتع ااد  النتهاااح و ااال إطاااالا مااو سلساالة ع جاازء ا  والااا تباادو
تنفياذ والياة الع لياة الثانياة حساب ا تارد  النار مو أجر احليلولة، بالرتلياف، دوو

 ؛(0223) 802يف القرار 

ساار أفااراد الع ليااة الثانيااة حليومااة وشااعف باكسااتاو وأت  يقاادم تعازياا  - 2
 الذيو فقدوا أرواحهم؛

ا مهياااااة احلا ااااة للتنفياااااذ املبياااار لناااااز  سااااالح عياااااع  يعيااااد تأكيااااد - 3
 62إىل  56للفقاارات وفقااا   ا طاارا  الصااومالية،  ااا فيهااا احلركااات والفصاااؤر،

، وا مهيااة احلا ااة لتحييااد 0223مااارس /آذار 3مااو تقرياار ا مااح العااام املاا ر  
ضاااد املوجَّهاااة  شااابيات الباااص اإلذاعاااي الاااا تساااهم يف إااااار  العناااال واهلج اااات

 ع لية الثانية؛ال

عيع ا طرا  الصومالية،  ا يف ذلت احلركاات  ي الف مر  أ رى - 2
والفصاؤر، باالمتثال التام للتعهدات الا التزمت هباا يف إطاار االتفا اات املربماة 
بينهااا يف االجت ااا  التحضااعي غااع الر ااي بشااأو املصاااحلة السياسااية الصااومالية 

بتنفياذ و اال إطاالا الناار املتعل اق   ة اتفا هااملعقود يف أديس أبابا، وبصفة  ا
 وطراؤق نز  السالح؛

 802ل،  وجااااف القاااارار ا مااااح العااااام  ااااوَّ أول َ  ي كااااد ماااار  أ اااارى - 5
، بااااااأو يتهااااااذ عيااااااع التاااااادابع الالزمااااااة ضااااااد عيااااااع املساااااا ولح عااااااو (0223)

أعاااااااااااله،  ااااااااااو  0اهلج ااااااااااات املسااااااااالحة املشااااااااااار إليهااااااااااا يف الفقااااااااار   ارتيااااااااااب
الااااااذيو يتح لااااااوو مساااااا ولية التحااااااريس جهااااااارا  علاااااا  شااااااو ا شااااااهاص  فاااااايهم
 اهلج ات، وبأو ييفار للع لياة الثانياة السال ة الفعلياة يف عياع أحنااء لاذا لذه

البلد،  ا يف ذلت التحقياق يف ا فعاال الاا يرتيبهاا لا الء ا شاهاص والقابس 
وحماااااك تهم وفااااارض العقوباااااة  علاااايهم واعتقااااااهلم ماااااو أجاااار مالحقاااااتهم  ضااااااؤيا  

 عليهم؛

إىل ا مح العام إجراء حتقيق عاجر يف احلاادع، ماع إياالء  ي لف - 6
 تركيز  اص لدور  اد  الفصاؤر املتورطح؛
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ر ة يع وحدات الع لياة الثانياة، السريع واملعجَّ الَوزْ   عل  يشجع - 7
فارد ماو عياع الرتاف، باإلضاافة  28 111 ا يفي بعادد أفرادلاا امل لاوب ولاو 

ا مو املعدات، عل  النحو املشار إلي  يف تقرير ا ماح العاام إىل توفع احتياجاهت
 ؛0223مارس /آذار 3امل ر  

الاادول ا عضااااء علاا  أو تسااهم، علااا  حنااو عاجاار، بااادعم  حيااص - 8
عسيري ودعم يف جماال االنتقاال،  اا يف ذلات تاوفع حاامالت ا فاراد املدرعاة، 

زوياد الع لياة الثانياة بقادر  والدبابات، وطاؤرات اهللييوبرت اهلجومية، مو أجر ت
مناسااابة علااا  مواجهاااة ورد  اهلج اااات العسااايرية الاااا تتعااارض هلاااا أانااااء تنفياااذ 

 الوالية املنوطة هبا؛

عاو تنفياذ تقريارا   إىل ا مح العام أو يقدم إىل اجمللاس أيضا   ي لف - 2
 أيام مو تارين اعت اده إو أميو؛ 7لذا القرار، يف غضوو 

 .أو يوا ر النظر بنشاط يف لذه املسألة يقرر - 01

وبعااد التصااويت، طالااف رثاار الصااح بقااو  بااأو يقااوم ا مااح العااام 
الوفد الصيين ي يد  يام ع لية ا مم إوَّ  و ال. بالتحقيق يف لذا احلادع
. حل اياااة أرواح مودفيهاااا وساااالمتهمفاااورا  وفعَّالاااة  املتحاااد  بتااادابع ع لياااة

وفد بأشد العبارات أو متتثر  تلال الفصاؤر وريث ا يتم ذلت، ي الف ال
الصومالية امتثاال   ارما  لقرارات جملاس ا ماو ذات الصالة وتو اال علا  
الفور ا ع ال العداؤية وأع ال العنال ضد مودفي ا مم املتحد  حلفم 

 .02السالم
اااو  اؤاااد املااا متر إوَّ  و اااال رثااار فنااازويال غيااااب أي آلياااة  ضااااؤية ميل

دوو ”اةناارال حم ااد فاارح عيديااد، مااو موا االة أفعالاا   الصااوما  املتحااد،
وبعااد ابااوت مساا وليت  عاو اهلج ااات علاا  ع ليااة ا ماام . “عقااب متامااا  

ا مااااااح العااااااام،  وَّ  املتحااااااد  الثانيااااااة يف الصااااااومال سااااااتنتهي حصااااااانت ،
باإلضافة إىل إ داره ا مر بالقبس علي  واعتقال ، سيت يو مو الشرو  

 وذكار املتحادع. ماا بعاد العقااب املالؤام ال يفيف حماك ت  ومو مث فساين
اجملت اع الادو  لاو يسا   أول  مشرو  القرار الذي اعت د للتو يوض أول 

ولااااذا القاااارار حتااااذير . بارتياااااب لااااذه ا ع ااااال اإلجراميااااة دوو عقاااااب
لل ساا ولح يف ك بوديااا ويوغوسااالفيا السااابقة، الااذيو يعتقاادوو أهناام لااو 

 .21حياسبوا عل  جراؤ هم
ما و ع ا و يف الصومال ليس مقبوال  ويت لاف إوَّ  رثر فرنساو ال 

ماع لااذا متامااا   يتفاق ماو اجمللاس أ ااوى رد فعار ريااو، والقارار املعت اد تااوا  
 ااالحية فعاال   وع لياة ا مام املتحاد  الثانياة يف الصاومال  ولاة. اهلاد 

د يتعلااق بتحيياا مااا اختاااذ عيااع التاادابع الالزمااة ضااد املساا ولح وكااذلت يف
يف و اااااو  لاااااذه املأساااااا  يف حا اااااا   وسااااااؤط إعالمهااااام الاااااا لعبااااات دورا  

 .022320يوني  /حزيراو 5
________ 

 .05و  02املرجع نفس ، الصفحتاو  02
 .07و  06املرجع نفس ، الصفحتاو  21
 .21إىل  08املرجع نفس ، الصفحات  20

أول  القارار يبعاص برساالة واضاحة لاي و ال رثر امل لية املتحاد  إوَّ 
يتسام  بشأو أية حماوالت متجدد  يقوم هبا أسااطح  اجملت ع الدو  لو

 الصاااااومال يف احلااااارب يف الصاااااومال لتحااااادي ع لياااااة ا مااااام املتحاااااد  يف
القااااارار يااااانص علااااا  اختااااااذ عياااااع التااااادابع  أوَّ  وذكااااار. رارساااااتها لواليتهاااااا

الضرورية ضد أولئت املس ولح، سواء ب ريق مباشار أم غاع مباشار، عاو 
  يتو ع إلقاء القبس عليهم وحجزلم إل امة الدعوى لذه اهلج ات، وأنَّ 

احلارب زع ااء أساطح إوَّ   اؤال   وأضا . ضدلم وحماك تهم ومعا بتهم
 املاا متر الصااوما  املتحااد وعلاا  رأسااهم اةناارال عيديااد علاايهم أو يفه ااوا

ل عااو لاادفها يف الصااومال أو يف الساااحات تحااو تا ماام املتحااد  لااو أول 
ا  اااارى الاااااا تلتااااازم فيهااااا  اااااوات ا مااااام املتحااااد  حلفااااام الساااااالم باااااأداء 

 .22واجبها
مو الضروري بأنَّ   وأعرب رثر االحتاد الروسي عو اعتقاد وفد بلده

ملساااألة الااادفا  عاااو أفاااراد ا مااام الت اماااا   ا اااا   أو ياااو  جملاااس ا ماااو
املتحاااد  حلفاااام الساااالم مااااو االعتاااداءات املتع ااااد ، ساااواء يف الصااااومال 

. يف البوسااانة واهلرسااات أو يف ك بودياااا أو يف أجااازاء أ ااارى ماااو العاااا  أو
اجمللااس ا رتاحااات حماادد  إىل  ريبااا   وأشااار إىل أو االحتاااد الروسااي ساايقدم

 .23بشأو لذه اةراؤم الا ترتيف ضد اجملت ع الدو 

رسااالة موجَّهاااة ماااو الرؤيساااة : 0223أغسااا س /آب 27املااا ر   رررالمقرر
 العام  إىل ا مح

، أشارت رؤيسة اجمللس 022322أغس س /آب 27برسالة م ر ة 
 املقااادم ع اااال   0223أغسااا س /آب 07إىل تقريااار ا ماااح العاااام املااا ر  

، خبصاااااااوص 0223ماااااااارس /آذار 26املااااااا ر  ( 0223) 802باااااااالقرار 
اإلجاااراءات املتهاااذ  لتنفياااذ ذلااات القااارار، وال ساااي ا التو ااايات ااا اااة 

يف حتقياق ا لادا  احملاَرز  برنشااء  اوات شارطة  اومالية، وبشاأو التقادم
 املبينااة يف القاارار، وأعل اات ا مااح العااام بااأو أعضاااء اجمللااس  ااد أحاااطوا

ه ويعتزمااوو دراساات  كأساااس لع اار حمت اار يف لااذا الشااأو يف بتقرياار عل ااا  
 .املستقبر القريف

القااااارار (: 3281اةلسااااة ) 0223سااااابت رب /أيلااااول 22املااااا ر   المقرررررر
865 (0223) 

( 0223) 802بااااااالقرار وع ااااااال   ،0223أغساااااا س /آب 07يف 
تقرياااارا   ا مااااح العااااام إىل اجمللااااس اااادَّم  ،0223مااااارس / آذار 26املاااا ر  

وتنااول التقريار ا نشا ة الاا اضا لعت . 25احلالاة يف الصاومالآ ر عاو 
________ 

 .20املرجع نفس ، الصفحة  22
 .22و  20املرجع نفس ، الصفحتاو  23
22 S/26375. 
25 S/26317. 



 المجلد األول – 7111-7111ملحق  –مرجع ممارسات مجلس األمن  111

 
 

ومشار  0223يوليا  /متوز 30هبا ع لية ا مم املتحد  يف الصومال ح  
حنااااو إعاااااد  إنشاااااء  ااااو  الشاااارطة الصااااومالية احملااااَرز  سااااردا  مااااوجزا  للتقاااادم

 .والنظامح القضاؤي واةناؤي
ت املتع ااااد  مااااو  ، علاااا  الااارغم مااااو احملااااوالو اااال ا مااااح العاااام إنَّاااا

جاناااااف  ااااااد  بضاااااعة فصااااااؤر  اااااومالية ملناااااع ع لياااااة ا مااااام املتحاااااد  يف 
احلالااة فااروَّ  الصااومال مااو أداء مهامهااا الااا عهااد هبااا إليهااا جملااس ا مااو،

ففي أعقاب إنشااء ع لياة . اليلية يف الصومال  د شهدت حتوال  رؤيسيا  
عظااام أحنااااء ا مااام املتحاااد  الثانياااة يف الصاااومال، اساااتقرت ا حاااوال يف م

البلاد، وتصاار املساااعد  اإلنسااانية إىل وجهتهاا، وميااارس الناااس أنشاا تهم 
وةاري حارع وزر  احملا اير . الروتينية املعتاد  وتعيد املدارس فت  أبواهباا

و ت اااع اجملاااالس احمللياااة ملشااااين العشااااؤر وتتعااااوو ماااع . وتصااادير املاشاااية
ال عل  إعاد  هتيئة ما تبذل  مو جهود ملساعد  الصوم ا مم املتحد  يف
متامااا   احلالااة يف الصااومال تتنااا سأول  ك ااا أشااار إىل. ا حااوال ال بيعيااة

، عناااادما كاااااو الشااااعف 0223مااااع احلالااااة الااااا سااااادت يف بدايااااة عااااام 
الصاااوما  يعااااين ماااو آااااار احلااارب ا للياااة الوحشاااية الاااا كلَّفااات مئاااات 

 .ا ال  مو الصوماليح ا برياء حياهتم
ع ليااااااة ا ماااااام املتحااااااد ، بعااااااد أو تولاااااات أول  اموذكااااار ا مااااااح العاااااا

املس ولية مو  و  الع ر املوحد ، و عت عل  عاتقها مه ة ضه ة لاي 
ناز  سااالح اة اعااات املساالحة الااا روعات الشااعف وجعلاات مااو ابتاازاز 

منظ اة أول  وأشار إىل. وكاالت املساعد  اإلنسانية مصدر د ر كبع هلا
عربيااة ومنظ ااة املاا متر اإلسااالمي ت يااد الوحااد  ا فريقيااة وجامعااة الاادول ال

بقاااو  دور ا ماااام املتحااااد  يف الصااااومال، وال سااااي ا ضاااارور  اختاااااذ تاااادابع 
مناسبة لض او التنفيذ اليامر  حيام نز  السالح املنصوص عليها يف 

و د وللدت ا ولوية الا منحتها ع لية ا مم املتحد  . اتفاا أديس أبابا
ء  ااااه الع لياااة يف نفاااوس  لاااة  ليلاااة ماااو يف الصاااومال لناااز  الساااالح عااادا

و  تاااار ع ليااااة ا ماااام املتحااااد  يف الصااااومال، بعااااد أو . زع اااااء العشاااااؤر
يونيااا  /حزياااراو 5نصااابت بعاااس لاااذه العنا ااار ك يناااا   فاااراد الع لياااة يف 

بتدا  مو اختاذ إجراء شديد البأس لتنفيذ نز   ،ويف مناسبات تالية 0223
  علا  وبحَّ ا ماح العاام أنَّا. أبابا السالح امل لوب  وجف اتفاا أديس

وعي  ا خيامر بعس اةهات مو إحساس باأو ع لياة ا مام املتحاد  يف 
الصاااومال حتياااد عاااو مه تهاااا الرؤيساااية املت ثلاااة يف كفالاااة التوزياااع املاااأموو 
لل ساااااعد  اإلنسااااانية وإنعااااا  الصااااومال وإعاااااد  تع ااااعه، وبأهنااااا حتشااااد 

  ما   ينفذ لين  أكد أنَّ . وموارد متناسبة يف الع ليات العسيرية جهودا  
تفااااي ع ليااااة أول  نااااز  السااااالح تنفيااااذا  تامااااا ، فلاااايس مااااو املن قااااي تو ااااع

ولاااااو يااااانعم . املتحاااااد  يف الصاااااومال باةواناااااف ا  ااااارى لواليتهاااااا ا مااااام
باساااتقرار كامااار حااا  ياااتم القااابس علااا  العنا ااار اجملرماااة وتقااادميها  البلاااد

 837علااااا  النحاااااو الاااااذي طالاااااف بااااا  جملاااااس ا ماااااو يف  اااااراره للعدالاااااة 
(0223.) 

ع ليااااة ا ماااام املتحااااد  يف الصااااومال أول  أيضااااا   وذكاااار ا مااااح العااااام
و اااااااد . أولويااااااة عاليااااااة ملسااااااااعدهتا يف ع ليااااااة املصاااااااحلة السياسااااااية تااااااو 

جماااااااالس احملافظاااااااات، وستسااااااات ر اةهاااااااود لتشااااااايير اجملاااااااالس  لتتشااااااايَّ 
وتولاااات ع ليااااة . نتقااااا  بأساااار  مااااا مييااااوالااااوطين اال واجمللااااس اإل لي يااااة
رعايااااااة اجت ااااااا  املصاااااااحلة لشاااااايو  أيضااااااا   يف الصااااااومال املتحااااااد  ا ماااااام
ا  ااااليم املهتلفاااة يف الصاااومال، حياااص كانااات ا ااااار داااالر   يف العشااااؤر

ماااو املعاناااا  متاماااا   أحاااوال االساااتقرار وا ماااو، علااا  العياااس اساااتعاد  يف
رب عااااااااااااو أملاااااااااااا  يف وأعااااااااااا. ماااااااااااا بااااااااااااح العشاااااااااااااؤر الناااااااااااازا  يف دااااااااااار يف
النجاحااااات املصاااااحلة الساااال ية يف أجاااازاء أ اااارى مااااو  لااااذه عج  اااااااااتش أو
 .البلد

إعااااد  ا ماااو واالساااتقرار للصاااومال تت لاااف إوَّ  و اااال ا ماااح العاااام
إعاد  تشايير  او  شارطة  اومالية ونظاام  ضااؤي ونظاام جنااؤي، وذلات 

عاااو إرسااااء يتولاااوا بسااارعة املسااا ولية كاملاااة أول  لت ياااح الصاااوماليح ماااو
وأشاااار يف لاااذا الصااادد إىل مااا متر املصااااحلة . القاااانوو والنظاااام يف بلااادلم

 0223مااارس /قااد يف أديااس أبابااا يف آذارالوطنيااة يف الصااومال الااذي عت 
احلاجاااة إىل إنشااااء  اااو  شااارطة  اااومالية ”واتفاااق علااا  علاااة أماااور منهاااا 

و وطنية وإ لي ية غع متحيز  يف عيع أ اليم البلاد علا  أسااس عاجار ما
 االل إعااد   ااو  الشارطة الصاومالية السااابقة إىل وضاعها الساابق وتعيااح 

املسااعد  ماو ”، وطلاف “وتدريف الشباب الصوما  مو عيع ا  االيم
ك ااا نااص اتفاااا أديااس أبابااا علاا  أو . يف لااذا الصاادد“ اجملت ااع الاادو 

وبناااء   .“ساال ة  ضاااؤية مسااتقلة”يقااوم اجمللااس الااوطين االنتقااا  برنشاااء 
تقييم للحالة ا منية، عرض ا مح العام اسارتاتيجية مقرتحاة بشاأو عل  

وتفارتض . إعاد  إنشاء الشرطة والنظامح القضاؤي واةناؤي يف الصومال
االساااارتاتيجية إنشاااااء  ااااو  شاااارطة وطنيااااة حمايااااد  تضاااام االاااااة مسااااتويات 

رجااااااار  01 111يتياااااااوو  وامهاااااااا ماااااااو ( الوطنياااااااة واإل لي ياااااااة واحمللياااااااة)
، وإنشاااااء جهاااااز  ضاااااؤي 0222ديساااا رب /نوو ا ولحبلااااول كااااا شاااارطة

، 0223أكتاااوبر /تشاااريو ا ول 30م  ااات ماااو االااااة مساااتويات حبلاااول 
و دياااااااد وإعاااااااااد  إنشاااااااااء مرافااااااااق الساااااااجوو وإنشاااااااااء ميتااااااااف حلقااااااااوا 

للتحقياااااق يف االنتهاكاااااات اا اااااع  للقاااااانوو اإلنسااااااين الااااادو   اإلنسااااااو
أو تتااااااي    ل ل ااااااوهلااااااذا، مااااااو الضااااااروري وامل. وتسااااااهير مقاضااااااا  مرتيبيهااااااا

احليومات املاحنة املوارد يف شير أموال ومساعد  يف التدريف وترتيبات 
 .انتقالية ناجعة

، أدرل 0223سابت رب /أيلاول 22، املعقود  يف 3281ويف اةلسة 
 07جملاااااااس ا ماااااااو يف جااااااادول أع الااااااا  تقريااااااار ا ماااااااح العاااااااام املااااااا ر  

رثلاة  وعقف إ رار جدول ا ع ال، دعا اجمللاس. 0223أغس س /آب
طلبها، إىل املشاركة يف املنا شاة بادوو أو يياوو هلاا بناء  عل   الصومال،

اااا   ويف اةلسااااة ذاهتااااا،. احلااااق يف التصااااويت انتباااااه ( فناااازويال)الاااارؤيس وجَّ
يف سااياا مشاااورات كاااو  ااد أتعااد   أعضاااء اجمللااس إىل نااص مشاارو   اارار

يتعااااااااح إد الاااااااا  علاااااااا  مشاااااااارو  تنقيحااااااااا   ، وتااااااااال26سااااااااابقة لل جلااااااااس
________ 

26 S/26476. 
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اااا   .بصاااايغت  امل  تااااة القاااارار إىل وايقتااااح أيضااااا   انتباااااه أعضاااااء اجمللااااسووجَّ
 .27 ريحأت 

ا حااداع أول َ  مااا ي سااال لاا إوَّ  و باار التصااويت،  ااال رثاار جيبااوي
اةاريااة يف مقديشااو اسااتحوذت علاا  العناااويو الرؤيسااية فشااولت بااذلت 
. طابع استعاد  الصومال حليات  ال بيعية عل  حنو اابت ومثع ل عجاب

تنفيذ اتفا ات السالم الشامر املو لعة يف أديس أبابا ةاري أول َ  وأشار إىل
بصاااااور  مضااااا رد  وأو اجمللاااااس الاااااوطين االنتقاااااا  يهاااااد  إىل أو يياااااوو 
السل ة السياسية ا وىل  الل فرت  السنتح االنتقالية، يدع ها يف ذلات 

ربناام    لو تياوو لمو أنَّ وحذَّر  .ليير مو جمالس ا  اليم واملقاطعات
ا مح العام إلعاد  التألير أمهية مل وسة إذا   يتم القضااء علا    ار 

وأعاارب عااو تأييااده ل شااار  الااوارد  يف مشاارو  القاارار إىل اعتاازام . العنااال
ا ماح العاام عقااد اجت اا  يف أ اارب و ات رياو للاادول ا عضااء املعنيااة 

ساع  إلنشااء بدعم ع لية ا مم املتحد  الثانية يف الصومال وذلت يف م
وساييوو ماو املفياد أو حيصار .  و  الشرطة وا نظ ة القضااؤية واةناؤياة

عيااع املعنيااح علاا    ااة تفصاايلية مااو ا مااح العااام تغ ااي االساارتاتيجية 
 . 28املستقبلية لع لية ا مم املتحد  الثانية يف الصومال

شاافويا  املنقَّحااة  للتصااويت مشاارو  القاارار، بصاايغت طتاارح  وبعااد ذلاات
، (0223) 865باإلعااااا  بو ااااف  القاااارار واعتت ااااد  ،شاااايل  امل  اااات يف
 : ما يلي نص  ويف

 ،جملس ا مو إوَّ 
يناااااير /كااااانوو الثاااااين  23املاااا ر  ( 0222) 733تأكيااااد  راراتاااا   إذ يعيااااد

 750، و 0222مااااااااااااااااااااااارس /آذار 07املااااااااااااااااااااا ر  ( 0222) 726 ، و0222
 27املاااااا ر  ( 0222) 767 ، و0222أبرياااااار /نيساااااااو 22املاااااا ر  ( 0222)

، 0222أغساااااا س /آب 28املاااااا ر  ( 0222) 775، و 0222يولياااااا  /متااااااوز
 802، و 0222ديسااااااااااااااا رب / كاااااااااااااااانوو ا ول  3املااااااااااااااا ر  ( 0222) 722 و
 6املاااااااااااا ر  ( 0223) 837، و 0223مااااااااااااارس /آذار 26 املاااااااااااا ر ( 0223)

 ،0223يوني  /حزيراو

 ،0223أغس س /آب 07يف تقرير ا مح العام امل ر   و د نظر

ااالم  أمهياااة اسااات رار ع لياااة وإذ ي كاااد أبابااااا  الاااا بااادأت باتفااااا أدياااسالس 
الصاااادد، باااااةهود الااااا  ، وإذ يرحااااف، يف لااااذا0223مااااارس /آذار 27 املاااا ر 

ا فريقياااااااااة، و ا اااااااااة ةنتهاااااااااا  تباااااااااذهلا البلاااااااااداو ا فريقياااااااااة، ومنظ اااااااااة الوحاااااااااد 
املعنيااااااة بااااااالقرو ا فريقااااااي، وجامعااااااة الاااااادول العربيااااااة، ومنظ ااااااة املاااااا متر  الداؤ ااااااة

ا مم املتحد  وبدعم منها، لتعزياز املصااحلة الوطنياة يف  اإلسالمي، بالتعاوو مع
 الصومال،

________ 
موجَّهااة إىل رؤايس جملاس ا مااو ماو رثاار  0223سابت رب /أيلااول 7رساالة م ر اة  27
موجَّهة إىل ا مح العام مو  0223سبت رب /أيلول 21ورسالة م ر ة ( (S/26412الصومال 
 (.S/26481)رثر إريرتيا 

28 S/PV.3280 8و  7، الصفحتاو. 

التااااااااازام اجملت اااااااااع الااااااااادو   سااااااااااعد  الصاااااااااومال علااااااااا   أيضاااااااااا   وإذ ي كاااااااااد
شاااااعف  حياتااااا  ال بيعياااااة ا مناااااة، يف الو ااااات الاااااذي يساااااللم فيااااا  باااااأوَّ  اساااااتعاد 

ر ااااااة وإعاااااد  تع ياااااااااحلة الوطنيااااااا ولية النهاؤيااااة عااااو املصاااااااايتح اااار املس ومالااااااالص
 بلده،

اا وإذ يعاارب و علااا  احلالااة بوجاا  عااام، ا مااار عااو تقااديره ملاااا طاارأ مااو حتسو
الااااااااااذي حتقااااااااااق علاااااااااا  يااااااااااد ع ليااااااااااة ا ماااااااااام املتحااااااااااد  الثانيااااااااااة يف الصااااااااااومال، 

القضاء عل  اجملاعة، وإنشاء عدد كباع ماو جماالس املقاطعاات، وفات   سي ا وال
الصاااوما  يف معظااام منااااطق البلاااد إىل رارساااة حياتااا  املااادارس، وعاااود  الشاااعف 

 العادية؛
اساات رار احلاجااة إىل مشاااورات عريضااة القاعااد  وإىل توافااق يف  وإذ ياادرح

ا راء بشاااااأو املباااااادئ ا ساساااااية لتحقياااااق مصااااااحلة وطنياااااة وإ اماااااة م سساااااات 
 دميقراطية،

 إىل عيااع ا طاارا  الصااومالية،  ااا فيهااا احلركااات والفصاااؤر، وإذ ي لااف
 إدهار اإلراد  السياسية لتحقيق املصاحلة والسلم وا مو،

ألااااام أولوياااااة للع لياااااة الثانياااااة لاااااي مسااااااعد  شاااااعف أول َ  أيضاااااا   وإذ يااااادرح
الصاااااومال يف تعزياااااز ع لياااااة املصااااااحلة الوطنياااااة وتشاااااجيع ودعااااام إعااااااد  إنشااااااء 
 امل سسات اإل لي ية والوطنية واإلدار  املدنية يف البلاد بأساره، علا  النحاو املباح

 ،(0223) 802يف القرار 
اااااااوإذ يالحااااااام بقلاااااااق باااااااالغ و يف احلالاااااااة العاماااااااة يف ، باااااااالرغم ماااااااو التحسو

اساااات رار التقااااارير عااااو حاااادوع أع ااااال عنااااال يف مقديشااااو وعاااادم  الصااااومال،
إنفاااذ للقااانوو وساال ات وم سسااات  ضاااؤية يف البلااد كياار، وإذ يشااع  وجااود
مااااااو املساااااااعد  يف  (0223) 802مااااااا طلباااااا  إىل ا مااااااح العااااااام يف القاااااارار  إىل

االم  إنشاااء الشاارطة الصااومالية ويف إعاااد  و ااوو إعاااد  واالسااتقرار والقااانوو الس 
 والنظام،

بااااأو إعاااااد  إنشااااء الشاااارطة الصااااومالية والنظااااامح القضاااااؤي  مناااا  وا تناعاااا  
واةناااؤي يف الصااومال تتساام بأمهيااة حا ااة بالنساابة إىل إعاااد  ا مااو واالسااتقرار 

 يف البلد،
إزاء اساات رار اهلج ااات املساالحة ضااد أفااراد الع ليااة   لااق بااالغوإذ يساااوره 

الاذي أكاد علا  ا مهياة ا ساساية ( 0223) 802يشع إىل القرار  الثانية، وإذ
لتجريااد ا طاارا  الصااومالية مااو أساالحتها،  ااا يف وفعَّااال  لوضااع برنااام  شااامر

 ذلت احلركات والفصاؤر،

 ألف

يف احملااَرز  اااااص بشااأو التقاادم بتقريااري ا مااح العااام ورثلا  يرحاف - 0
 ؛(0223) 802حتقيق ا لدا  احملدد  يف القرار 

علاا  ا مااح العااام، ورثلاا  اااااص، وعيااع أفااراد ع ليااة ا ماام  يثااين - 2
املتحااد  الثانيااة يف الصااومال، لنجاااحهم يف حتقيااق أحااوال أفضاار كثااعا  للشااعف 

و  اااالل إعااااد  ا حاااوال الصاااوما  والبااادء يف ع لياااة بنااااء الدولاااة الاااا تبااادو مااا
ماو املعاناا  الساابقة متاماا   املستقر  وا مناة يف كثاع ماو أحنااء البلاد علا  العياس

 النا ة عو التناحر بح القباؤر؛
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 عيااع اهلج ااات علاا  أفااراد الع لياة الثانيااة وي كااد مااو جديااد ياديو - 3
سييونوو مس ولح مروا بارتياهبا الذيو ارتيبوا لذه ا ع ال اإلجرامية أو أت أول َ 
 عنها؛ فرديا  

ا مهياااة الاااا يوليهاااا لتحقياااق ألااادا  الع لياااة الثانياااة بنجااااح  ي كاااد - 2
علا  أساااس عاجاار وسااريع املت ثلااة يف تيساع مه ااة املساااعد  اإلنسااانية وإعاااد  
ا مو والنظام وحتقيق املصاحلة الوطنية يف  ومال حر ودميقراطاي وذي ساياد ،  

 ؛0225مارس /كي ا تست يع إمتام مه تها حبلول آذار
  ْجااااوَ  لاااات اإلطااااار، إىل ا مااااح العااااام أو يع اااار علاااا يف ذ ي لااااف - 5

السااارعة علااا  إعاااداد   اااة تفصااايلية ذات   اااوات حمااادد  تباااح االسااارتاتيجية 
يتعلااااق بأنشاااا تها اإلنسااااانية والسياسااااية  مااااا املنسااااقة املقبلااااة للع ليااااة الثانيااااة يف

 عو ذلت إىل اجمللس يف أ رب و ت ريو؛تقريرا   وا منية، وأو يقدم
مااح العااام علاا  مضاااعفة جهااوده علاا  املسااتويات احملليااة ا  حيااص - 6

واإل لي يااااة والوطنيااااة  ااااا يف ذلاااات تشااااجيع االشاااارتاح الواسااااع ة يااااع   اعااااات 
اجملت ع الصوما ، ملوا لة ع لية املصاحلة الوطنية والتسوية السياسية ومساعد  

 الشعف الصوما  يف إ الح م سسات  السياسية وا تصاده؛
يااااع الاااادول ا عضاااااء القيااااام بياااار ال اااارا امل ينااااة، إىل ع ي لااااف - 7

االساااتعجال، لشاااغر الودااااؤال   ْجاااوَ  يف ذلااات تاااوفع عياااع املاااودفح، علااا   اااا
املدنيااااة يف الع ليااااة الثانيااااة،  ساااااعد  ا مااااح العااااام يف مااااا يبذلاااا  مااااو جهااااود، 
بالتعاااوو مااع املنظ ااات اإل لي يااة، لتحقيااق املصاااحلة بااح ا طاارا  وإعاااد  بناااء 

 امل سسات السياسية يف الصومال؛
ا مااااح العااااام إىل التشاااااور مااااع بلااااداو املن قااااة واملنظ ااااات  ياااادعو - 8

 زياد  تنشيط ع لية املصاحلة؛ر بست  اإل لي ية املعنية حول

 اءررررب

علاا  تو اايات ا مااح العااام الااوارد  يف املرفااق ا ول لتقريااره  يوافااق - 2
ماااااااا يتعلاااااااق برعااااااااد  إنشااااااااء الشااااااارطة  يف 0223أغسااااااا س / آب 07املااااااا ر  

 802للقااااااارار وفقاااااااا   الصاااااااومالية والنظاااااااامح القضااااااااؤي واةنااااااااؤي يف الصاااااااومال
وي لاااف إىل ا ماااح العاااام أو يتهاااذ اا اااوات الالزماااة علااا  أسااااس ( 0223)

 فيذ تلت التو يات؛عاجر وسريع لتن
باااااعتزام ا ماااااح العااااام أو يعقااااد يف أبيااااار موعااااد رياااااو  يرحااااف - 01
للااااادول ا عضااااااء املهت اااااة بااااادعم ع لياااااة ا مااااام املتحاااااد  الثانياااااة يف  اجت اعاااااا  

الصااومال يف إعاااد  إنشاااء الشاارطة والنظااامح القضاااؤي واةناااؤي، بغاارض تقرياار 
 املت لبات احملدد  وتعيح مصادر حمدد  للدعم؛

إىل ا ماااح العاااام أو يقاااوم، بشاااير نشاااط وعلااا  سااابير  ي لاااف - 00
االساااتعجال التاااام، بتنفياااذ برناااام  دو  لتعياااح أ صااااؤيح يف جمااااالت الشااارطة 

 والنظامح القضاؤي واةناؤي للشعبة القضاؤية يف الع لية الثانية؛
بعاازم ا ماح العااام علا  إبقاااء واساتهدام الصااندوا  أيضاا   يرحاف - 02
 802، وتقاارر اإلبقاااء علياا  بااالقرار (0222) 722نشاائ ع ااال  بااالقرار الااذي أت 

، لغارض إضاايف لاو تلقاي املساامهات املقدماة إلعااد  إنشااء النظااامح (0223)

 القضااااؤي واةناااااؤي يف الصااااومال، باإلضاااافة إىل إنشاااااء الشاااارطة الصااااومالية، يف
 عدا تياليال املودفح الدوليح؛ ما

  أسااااس عاجااار، علااا  املساااامهة يف الااادول ا عضااااء، علااا حياااص - 03
ذلااااات الصاااااندوا أو تاااااوفع املسااااااعد  علااااا  إعااااااد  إنشااااااء الشااااارطة الصاااااومالية 
والنظامح القضاؤي واةناؤي يف الصاومال،  اا يف ذلات تاوفع املاودفح، والادعم 
املا ، واملعدات، والتدريف، لل ساعد  عل  حتقيق ا لدا  املذكور  يف املرفق 

 ح العام؛ا ول لتقرير ا م
ا ماااح العاااام علااا  أو يتهاااذ اا اااوات الالزماااة لضااا او  يشاااجع - 02

اساااات رار الربنااااام  احلاااااا  للشاااارطة والنظااااامح القضااااااؤي واةناااااؤي مااااو تشاااااريو 
، إىل أو يتيسار احلصاول 0223ديسا رب /أكتوبر ح  هناية كاانوو ا ول/ا ول

الصاااادد،  علاااا  متوياااار إضااااايف مااااو الاااادول ا عضاااااء، وأو يقاااادم تو اااايات هبااااذا
 حسف اال تضاء، إىل اة عية العامة؛

إىل ا مااح العااام أو يبقااي جملااس ا مااو، بانتظااام، علاا   ي لااف - 05
 القرار؛ علم كامر  سألة تنفيذ لذا

 .أو يبقي املسألة  يد نظره عل  حنو نشط يقرر - 06

 الصاومال لاو يعاود إىل طرياقأول َ  وأكد رثر فرنساا، بعاد التصاويت،
االم  قراطيااة مااا داماات فصااااؤر مساالحة تسااليحا  اقاايال  يف بعاااس والدميالس 

أحناااء البلااد توا اار حياام اإلرلاااب واهلجااوم علاا  جنااود ا ماام املتحااد  
ااا ماااو املناساااف  إوَّ  و اااال. لمالاااذيو أتاااوا إىل ذلااات البلاااد للقياااام  ه اااة س 

كذلت التذكع بأو لد  ا مم املتحد  ال وير ا مد يف الصومال كاو 
ا مااااااااااام املتحاااااااااااد  تاااااااااااد لت إوَّ  :سياسااااااااااايا  وإنساااااااااااانيا  أ اااااااااااال  لااااااااااادفا  

االم  السااتعاد  والدميقراطيااة يف الصااومال واملساااعد  يف إعاااد  التع اااع الس 
والو ااااااات  اااااااد حااااااااو للبااااااادء ماااااااو جدياااااااد يف ع لياااااااة . ذلااااااات البلاااااااد يف

الوطنياااة واملباااادر  إىل توحياااد  ااافو  الصاااوماليح حاااول   اااة  املصااااحلة
 .22سياسية

إعااد  إنشاااء جهاااز أول  مااو الواضاا إوَّ   و اال رثاار امل ليااة املتحاد
الشرطة والنظامح القضاؤي واةناؤي هلا دور حاسم يف متيح اجمللس مو 

اا اااط أول  وذكااار. تساااليم حيااام الصاااومال للشاااعف الصاااوما  ومل ثليااا 
جيد ، لينهاا حتتاال إىل املزياد ماو الت اوير ماو أجار حتقياق لاذا اهلاد  

م املتحااد ، ومااو مث ينبغااي إيااالء علاا  أساااس داؤاام حاا  دوو وجااود ا ماا
أولوياااة عالياااة  كااارب مشااااركة ريناااة ماااو جاناااف الصاااوماليح علااا  عياااع 

 .31املستويات
القااارار الااذي اختااذ للتاااو  ااد يفعااار إوَّ  و ااال رثاار الوالياااات املتحااد 

لااااااااااد  ا ماااااااااام أول  ، يعلااااااااااو بعبااااااااااارات جليااااااااااةأوال  . شاااااااااايئح حااااااااااا ح
. صاااااااااحلة السياساااااااايةا ساسااااااااي يف الصااااااااومال لااااااااو حتقيااااااااق امل املتحااااااااد 
مه ااااااااة ا ماااااااام أول  حيومااااااااة بلااااااااده ال تاااااااازال تاااااااارىإوَّ   اااااااااؤال   وأضااااااااا 

________ 
 .06إىل  02املرجع نفس ، الصفحات  22
 .07و  06فس ، الصفحتاو املرجع ن 31
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ات ا ساسااااية نااااب  لَّ واانيااااا ، يقاااادم الاااادعم ل  2 عتهاااااسياسااااية يف طبي املتحااااد 
شاااااارطة ونظااااااام  ضاااااااؤي ونظااااااام : بناااااااء م سسااااااات سياسااااااية جديااااااد  يف

ر القااااااااارار ا الاااااااااا  واضاااااااااحا  للع لياااااااااة السياساااااااااية وتعزياااااااااز ووفَّااااااااا .عقاااااااااايب
الصاااومالية الاااا ميينهاااا أو حت اااي وتتبااال تلااات الع لياااة علااا   امل سساااات
 .30أفضر وج 

ا ولوياااااة القصااااوى لع لياااااة ا مااااام إوَّ  و ااااال رثااااار االحتاااااد الروساااااي
املتحد  الثانية يف الصومال لي ك ا اتض  يف القارار الاذي اختاذه جملاس 
ا مااااو تااااوا ، مساااااعد  الشااااعف الصااااوما  علاااا  تنفيااااذ ع ليااااة املصاااااحلة 
الوطنيااااة ودفااااع ع ليااااة اسااااتعاد  امل سسااااات اإل لي يااااة والوطنيااااة واإلدار  

ويعتاارب االحتاااد الروسااي النااداء . املدنيااة يف عيااع أحناااء البلااد والتعجياار هبااا
ااا( 0223) 865الاااوارد يف القااارار    إىل عياااع الااادول ا عضااااء كاااي املوجَّ

لعاااااام تنضااااام إىل املنظ اااااات اإل لي ياااااة يف تقاااااد  املسااااااعد  إىل ا ماااااح ا
يبذلاا  مااو جهااود للتوفيااق بااح ا طاارا  وإعاااد  إنشاااء امل سسااات  مااا يف

النااداء الااوارد يف أول  أيضااا   ويعتقااد. السياسااية يف الصااومال لااو نااداء لااام
اا 02الفقاار     إىل ا مااح العااام ليتهااذ اا ااوات الالزمااة مااو القاارار واملوجَّ

القضاااااؤي  لضاااا او اساااات رار الربنااااام  احلااااا  إل امااااة الشاااارطة والنظااااامح
ذ عااو طريااق ميزانيااة ع ليااات لااذه اا ااوات سااتنفَّ أول  واةناااؤي ال يعااين

فنفقات لذه ا لادا  احملادد  ال ميياو أو . ا مم املتحد  يف الصومال
 .32تغ يها ميزانية املنظ ة

رساااااالة موجَّهاااااة ماااااو : 0223أكتاااااوبر /تشاااااريو ا ول 0املااااا ر   المقررررررر
 العام الرؤيس إىل ا مح

موجَّهاااة إىل رؤااايس  0223أكتاااوبر /تشاااريو ا ول 0 برساااالة م ر اااة
، أبلغ ا مح العام اجمللس بأو السيد حم د إبراليم إيغاال 33جملس ا مو

أبلاااغ مااادير املن قاااة بالنياباااة لع لياااة ا مااام “ أرض الصاااومال“ ”رؤااايس”
املتحد  الثانية يف الصومال بالصومال الش ا  الغريب بأو يسحف عيع 

وأوضاا  ماادير املن قااة بالنيابااة . مااو تلاات املن قااة مااودفي ا ماام املتحااد 
 فاااراد ع لياااة ا مااام املتحاااد  يف الصاااومال أنااا  يتو اااع أو حيااادع تااادلور 
للحالااة ا منيااة ملااودفي ا ماام املتحااد  يف املن قااة الشاا الية الغربيااة إذا   

وحيااص إوَّ  للشااواغر ا منيااة،ونظاارا   .يتلااق الساايد إيغااال ردا  علاا  رسااالت 
ة ا مااام املتحاااد  الثانياااة يف الصاااومال تقاااع يف إطاااار الفصااار والياااة ع ليااا

ا مم املتحد  التوجي  مو جملس ا مو بشأو   تالسابع مو امليثاا، طلب
 .كيفية معاةة لذه املسألة
أبلاااااغ  أيضاااااا ، 022332أكتاااااوبر /تشاااااريو ا ول 0وبرساااااالة م ر اااااة 

 :رؤيس جملس ا مو ا مح العام  ا يلي
________ 

 .22املرجع نفس ، الصفحة  30
 .27و  26املرجع نفس ، الصفحتاو  32
33 S/26526. 
32 S/26527. 

تشااااريو  0ا مااااو  حتااااوى رسااااالتيم امل ر ااااة حاااايط أعضاااااء جملااااس لقاااد أت 
مااااا يتعلاااااق بوجااااود ع ليااااة ا مااااام املتحااااد  الثانياااااة يف  يف 0223أكتااااوبر /ا ول

 (.“أرض الصومال”)الصومال بالصومال الش ا  الغريب 

 ويعااارب أعضااااء اجمللاااس عاااو أملهااام يف أو تااات يو ع لياااة ا مااام املتحاااد 
الشااا الية  واليتهاااا يف املن قاااةالثانياااة يف الصاااومال ماااو موا ااالة ع لهاااا يف إطاااار 

الوسااااؤر السااال ية  مساااتع لة عياااع( “أرض الصاااومال”)الغربياااة ماااو الصاااومال 
 .لصا  السياو يف تلت املن قة

إو أعضاء اجمللاس علا  اقاة باأنيم ساتقوموو باختااذ االحتياطاات الالزماة 
الية عهاام يف املن قااة الشاا زْ لسااالمة و ايااة عيااع أفااراد ا ماام املتحااد  الااذيو د وَ 

 (.“أرض الصومال”)الغربية مو الصومال 

(: 3222اةلساااااة ) 0223أكتاااااوبر /تشاااااريو ا ول 22املااااا ر   المقررررررر
 (0223) 878القرار 

موجَّهاة إىل رؤاايس  0223أكتاوبر /تشاريو ا ول 28برساالة م ر اة 
، (0223) 802إىل القارار  ، طلف ا ماح العاام، مشاعا  35جملس ا مو

واليااااااة ع ليااااااة ميااااااد د  ، مااااااو اجمللااااااس أو0223مااااااارس /آذار 26املاااااا ر  
ناااااوف رب /تشاااااريو الثااااااين 08املتحاااااد  الثانياااااة يف الصاااااومال حااااا   ا مااااام
ماااااو أجااااار إتاحاااااة الو ااااات إلعاااااداد تقرياااااره بشاااااأو حمادااتااااا  ماااااع  0223

ت يف لااااذه احملادااااااأتجرياااات  و ااااد. املسااا ولح الرفيعااااي املسااااتوى باملن قااااة
ساااابت رب /أيلاااول 22، املاااا ر  (0223) 856ساااياا  ااارار جملااااس ا ماااو 

، الااااذي طلااااف فيااااا  اجمللااااس منااااا  أو يع اااار علااااا  إعااااداد   اااااة 0223
تفصااااايلية تباااااح االسااااارتاتيجية املقبلاااااة لع لياااااة ا مااااام املتحاااااد  الثانياااااة يف 

 .الصومال
أكتاااااااااااوبر /تشاااااااااااريو ا ول 22، املعقاااااااااااود  يف 3222ويف اةلساااااااااااة 

 مو يف جدول أع ال  رسالة ا مح العام امل ر ة ، أدرل جملس ا0223
ااا   وبعاااد إ ااارار جااادول ا ع اااال،. 0223أكتاااوبر /تشاااريو ا ول 28 وجَّ

كاو  د أتعد   انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشرو   رار( الربازير)الرؤيس 
مشاااارو  القاااارار طتاااارح  وبعااااد ذلاااات. 36أاناااااء مشاااااورات اجمللااااس السااااابقة

 ، ويف(0223) 878بو اااااااااف  القااااااااارار  باإلعاااااااااا واعتت اااااااااد  للتصااااااااويت
 :نص  يلي ما

 ،جملس ا مو إوَّ 
يناااااير /كااااانوو الثاااااين  23املاااا ر  ( 0222) 733تأكيااااد  راراتاااا   إذ يعيااااد

 750، و 0222مااااااااااااااااااااااارس /آذار 07املااااااااااااااااااااا ر  ( 0222) 726 ، و0222
 27املاااااا ر  ( 0222) 767 ، و0222أبرياااااار /نيساااااااو 22املاااااا ر  ( 0222)

، 0222أغساااااا س /آب 28املاااااا ر  ( 0222) 775، و 0222يولياااااا  /متااااااوز
 802 ، و0222ديسااااااااااااااااا رب /كاااااااااااااااااانوو ا ول  3املااااااااااااااااا ر  ( 0222) 722 و

________ 
35 S/26663. 
36 S/26660. 
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 6املاااااااااااا ر  ( 0223) 837، و 0223مااااااااااااارس /آذار 26املاااااااااااا ر  ( 0223)
 ،0223سبت رب /أيلول 22امل ر  ( 0223) 865، و 0223يوني  /حزيراو

 0223تاوبر أك/تشريو ا ول 28يف رسالة ا مح العام امل ر ة  و د نظر
 إىل رؤيس جملس ا مو،واملوجَّهة 
عل  ضرور  أو يلتزم عياع ا طارا  يف الصاومال بأ صا   ادر  يشد دوإذ 

 مو ضبط النفس وأو يع لوا مو أجر حتقيق املصاحلة الوطنية،
باسااارتاتيجية متسااااقة  عاااو التزاماااا  ا  اااذ مساااتقبال   وإذ يعااارب مااار  أ ااارى

لصااومال وعزماا ، يف لااذا الصاادد، علاا  النظاار لع ليااة ا ماام املتحااد  الثانيااة يف ا
بصاااااااور  متع قاااااااة يف أنشااااااا تها اإلنساااااااانية والسياساااااااية وا منياااااااة علااااااا  أسااااااااس 

ملااا لااو م لااوب يف القاارار وفقااا   اال رتاحااات احملاادد  الااا ساايقدمها ا مااح العااام
865 (0223)، 

  وجف الفصر السابع مو ميثاا ا مم املتحد ، وإذ يتصر 
متديااد واليااة ع ليااة ا ماام املتحااد  الثانيااة يف الصااومال لفااارت   يقاارر - 0

 ؛0223نوف رب /تشريو الثاين 08م  تة تنتهي يف 

إىل ا ماح العاام، لادى إعاداد تقرياره إىل اجمللاس عاو متديااد  ي لاف - 2
تشااااااريو  08والياااااة الع لياااااة الثانيااااااة لفااااارت  أ اااااارى، الاااااذي ينبغاااااي تقدمياااااا   بااااار 

الت اااورات أيضاااا   ا ، أو يضااا  و لاااذا التقرياااربو ااات كااا 0223ناااوف رب /الثااااين
يف الصاااومال، وذلاااات لت يااااح اجمللاااس مااااو اختاااااذ القاااارارات ماااا  را   و عاااات الاااا

 املناسبة؛
 .إبقاء املسألة  يد النظر النشط يقرر - 3

(: 3305اةلسااااة ) 0223نااااوف رب /تشااااريو الثاااااين 06املاااا ر   المقرررررر
 (0223) 885القرار 

 6، املاااااااا ر  (0223) 837بااااااااالقرار وع ااااااااال   يولياااااااا ،/متااااااااوز 0يف 
أورد فيا  ساردا  تقريارا   ا ماح العاام إىل اجمللاس دَّم  ،0223يوني  /حزيراو

لألحاااداع الاااا أدت إىل و اااو   اااوات ع لياااة ا مااام املتحاااد  الثانياااة يف 
وو ااااال  0223يونياااا  /حزيااااراو 5الصااااومال يف ك ااااح يف مقديشاااايو يف 

  الثانياااة يف الصاااومال بشاااأو اإلجاااراء الاااذي اختذتااا  ع لياااة ا مااام املتحاااد
ا حداع اةارياة إوَّ  و ال ا مح العام. 37(0223) 837تنفيذ القرار 

ةاف أو يتنظار إليهاا يف ضاوء  0223يونيا  /حزياراو 5يف مقديشيو مناذ 
. ا وضاااا  الاااذي يت ثااار القصاااد ماااو ع لياااة ا مااام املتحاااد  يف تاااداركها

وما  واجملاعااة الااا فالفوضاا  واحلاارب ا لليااة ولااول معانااا  الشااعف الصاا
يعااااااين منهاااااا لاااااي السااااابف لقااااادوم اجملت اااااع الااااادو  وا مااااام املتحاااااد  إىل 

وا لدا  ا ولياة للوالياة املوكلاة لع لياة ا مام املتحاد  الثانياة . الصومال
يف الصااومال لااي إهناااء حمنااة الشااعف الصااوما ، ومتييناا  مااو أو يساالت 

لسياساية وتعزياز إعااد  بثبات درب إعاد  التألير اال تصادي واملصاحلة ا
لاااذه ا لااادا  إوَّ  و اااال. بنااااء اجملت اااع الصاااوما  وم سساااات  السياساااية

________ 
37 S/26022. 

لم  تقتضي استتباب لع لية الفعَّال  يف  تلال أحناء الصومال والتنفيذالس 
 .نز  ا سلحة

اإلجاااراءات الاااا اختاااذهتا أول    يعتاااربوذكااار ا ماااح العاااام كاااذلت أنَّااا
يف الصااومال  ااد جنحاات يف حتقيااق إميانيااة ع ليااة ا ماام املتحااد  الثانيااة 

اسااااااتئنا  الع اااااار علاااااا  بلااااااو  ا لاااااادا  الرؤيسااااااية لألماااااام املتحااااااد  يف 
إجاااراءات التنفياااذ العسااايرية لع لياااة ا مااام املتحاااد  أول  وأكاااد. الصاااومال

الثانية يف الصومال  حت، إىل حد بعيد، برزالة   ار ا سالحة الثقيلاة 
للفصاؤر املس ولة عو االنتهاكات الواساعة ومرافق القياد  والر ابة التابعة 

لااااذه اإلجااااراءات أول  الن اااااا لو ااااال إطااااالا النااااار يف مقديشااااو، وذكاااار
  ال ميياااااو السااااا اح باحملااااااوالت املتع اااااد  لتع يااااار أوضاااااحت جباااااالء أنَّااااا

إماااااادادات اإلغااااااااة اإلنسااااااانية الااااااا تضاااااا لع بتقاااااادميها ا ماااااام املتحااااااد  
لفااة مااو اجملت ااع الصااوما  وأباادت عنا اار  ت. واملنظ ااات غااع احليوميااة

رغبة يف كب  الذات واملصاحلة ونز  السالح ال وعي، ور ا كانت ا مام 
املتحد ، حح أابتت أهنا مستعد  لتيبد التيلفة الياملاة حلفام السالم، 

أكرب بيثاع ماو ا رواح، وعجللات ع لياة ناز  الساالح   د أنقذت عددا  
 .واملصاحلة وإعاد  التألير
يف أو تصااب  أتجرياات  الااا بعااد الع لياات العساايريةوعاربل عااو أملاا  

 08و  02ع لياااة ا مااام املتحاااد  الثانياااة يف الصاااومال يف الفااارت  ماااا باااح 
 ااااااادر  علاااااا  اسااااااتئنا   ريااااااد عيااااااع الفصاااااااؤر  0223يونياااااا  /حزيااااااراو

وأشاار . وامليليشيات يف  تلال أحناء البلد مو ا سلحة بال را السال ية
نيلاااة ع لياااة ا مااام املتحاااد  الثانياااة يف الصاااومال يف      يياااو أبااادا  إىل أنَّااا

أحج ت تلت الفصاؤر عو القيام دامت  ماالتصدي  يو مو الفصاؤر 
بانتهاكااااات لو ااااال إطااااالا النااااار، وأولاااات بتصاااارفها االعتبااااار الواجااااف 
اللتزاماهتا باتفا ات أديس أبابا، وتعاونت يف تنفيذ الوالياة الاا عهاد هباا 

ع ليااة ا ماام فااروَّ  ويف الوا ااع. يااة اإلنسااانيةجملااس ا مااو إىل لااذه الع ل
املتحاااااد  الثانياااااة يف الصاااااومال تعتااااازم موا ااااالة تنفياااااذ والياااااة الع ااااار ماااااع 

منهااا إلةاااد الظاارو  املالؤ ااة لتنفيااذ واليااة ا ماام  الفصاااؤر سااعيا   عيااع
 .املتحد 

االم   اهلج ااات علاا   ااوات ا ماام املتحااد  حلفاامأول  أيضااا   وذكاار الس 
ومزعجاااة، لينهاااا لاااو تلهاااي ا مااام املتحاااد  عاااو مفجعاااة  كانااات أحااادااا  

تلت اهلج ات لو تثبت أي شيء آ ر أول  وأكد. التزامها إزاء الصومال
 ، يف احلالااااة الفريااااد  الساااااؤد  يف ذلاااات البلااااد، لناااااح عنا اااار سااااوى أنَّاااا

إدامااة الفوضاا  والاادمار واملااوت ختاادم مصاااحلها علاا  أول  زالاات تعتقااد مااا
 .أفضر وج 

ا ماااااح العاااااام عياااااع الفصااااااؤر الصاااااومالية علااااا  ويف ااتاااااام حاااااص 
االنضاا ام إىل ع ليااة ا ماام املتحااد  الثانيااة يف الصااومال يف مه تهااا مااو 

ااالم  أجااار وناااز  الساااالح واملصااااحلة علااا  النحاااو الاااذي حااادده جملاااس الس 
وعااربل عااو تصاا ي   . ا مااو واتفااق علياا  زع اااء الفصاااؤر يف أديااس أبابااا

 802فياااااذ  اااااراري جملاااااس ا ماااااو علااااا  باااااذل عياااااع اةهاااااود الالزماااااة لتن
 (.0223) 837و ( 0223)
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، (0223) 837باااالقرار وع اااال   ،0223أغسااا س /آب 22ويف 
تقرياااارا   ا مااااح العاااام إىل اجمللااااس اااادَّم  ،0223يونيااا  / حزيااااراو 6املااا ر  

علاا   0223يونياا  /حزيااراو 5بشااأو التحقيااق يف اهلجااوم الااذي و ااع يف 
رد ا مح العام، ك رفاق لتقرياره، وأو . 38 وات ا مم املتحد  يف الصومال

وذكار ااباع . املوجز التنفيذي لتقرير  بع مستقر كتل ال برجراء التحقيق
يسااند ماا  يار  ومقنعاا   واضاحا   مثاة دلايال  أول  ،املستقر، ض و استنتاجات 

يونيا  /حزياراو 5هبجاوم ذو أ اةنرال حم اد فارح حساو عيدياد  ادأول  مو
 ة العاملاة حتات علام ا مام املتحاد ، وأوَّ ضد القاوات الباكساتاني 0223

لذا اهلجوم  د ناتف ذ عل  يد عنا ر مو اة اعة السياسية املعروفة باسم 
اهلجاوم ينتهات العدياد ماو أول  وذكر كاذلت. التحالال الوطين الصوما 

، الااااذي   يساااابق أو 0262أحيااااام  ااااانوو العقوبااااات الصااااوما  لعااااام 
للقانوو الدو ، انتهاكا   أيضا  يشي ر  تعرض ل لغاء عل  اإلطالا، ولو

وةعر اةنرال عيديد وكبار رجال ، بالتا ، عرضة لل قاضا  أمام حمي ة 
ولقاد تعارض املبادأ الرؤيساي للقاانوو . دولية أو احملاكم اةناؤياة  ي دولاة

ولاو مباادأ االلتازام بااحرتام الت ييااز باح احملااربح وغااع  -اإلنسااين الادو  
مثااة مسا ولية جناؤيااة تنشااأ عنااد  يااام فااروَّ  لالنتهاااح، وبالتااا ، -احملااربح 

أفااراد أو منظ ااات باسااتهدام املاادنيح كاادرو  للو ايااة  ااالل الع ليااات 
لااذلت، عاادم مباااال  مفاارط حب ايااة غااع  العساايرية أو إذا أدهااروا،  الفااا  

ييفي مو ا دلة إل اماة دعاوى داالر   لناح ماأول  أيضا   وذكر. احملاربح
علاا  النق ااة الباكسااتانية  0223يونياا  /حزيااراو 03جالااة بااأو لجااوم الو 

باااال ريق امللتاااوي الوا اااع جناااوب مقديشااايو  اااد  2احلصاااينة عناااد الييلاااو 
اااا د علاااا  يااااد أفااااراد ماااارتب ح بالتحااااالال الااااوطين  ت ااااط علاااا  حنااااو متع َّ

 .الصوما  مو أجر إ ابة أو  تر أشهاص غع حماربح
، 0223نوف رب /تشريو الثاين 06، املعقود  يف 3305ويف اةلسة 

أدرل جملااااس ا مااااو يف جاااادول أع الاااا  تقريااااري ا مااااح العااااام املاااا ر ح 
وعقااااااف إ اااااارار جاااااادول . 0223أغساااااا س /آب 22يولياااااا  و /متااااااوز 0

طلبهاا، إىل املشااركة يف بنااء  علا   ا ع ال، دعا اجمللس رثلاة الصاومال،
اا   مث. املنا شااة باادوو أو ييااوو هلااا احلااق يف التصااويت الاارأس )لاارؤيس اوجَّ

انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشرو   رار مقدَّم ماو الوالياات ( ا  ضر
، وتااال التنقيحااات الااا ةااف إد اهلااا علاا  مشاارو  32املتحااد  ا مريييااة

 .القرار يف  يغت  امل  تة
اااا  انتباااااه أعضاااااء اجمللااااس تشااااريو  25إىل رسااااالة م ر ااااة أيضااااا   ووجل

جملاس ا ماو ماو امل ثار الااداؤم  موجَّهاة إىل رؤايس 0223أكتاوبر /ا ول
تشااااريو  22، حيياااار هبااااا رسااااالة م ر ااااة 21إلايوبيااااا لاااادى ا ماااام املتحااااد 

. موجَّهااااة مااااو رؤاااايس احليومااااة االنتقاليااااة إلايوبيااااا 0223أكتااااوبر /ا ول
 ييتاف إلياا  طبقااا  بأنَّاا   وأبلاغ رؤاايس إايوبياا يف رسااالت  رؤايس جملااس ا ماو

لة إلي ، مو روساء دول وحيومات منظ ة الوحد  ا فريقية للوالية املهوَّ 
________ 

38 S/26351. 
32 S/26750. 
21 S/26627. 

وزع اااااء الاااادول ا عضاااااء يف اهليئااااة احليوميااااة الدوليااااة املعنيااااة باةفااااا  
وأرفااق، كتااذيير لرسااالت ، أربعااة . والتن يااة،  تابعااة الت ااورات يف الصااومال

ا رتاحاااااات ميياااااو لل جلاااااس أو يااااادرجها يف مقرراتااااا  ملعاةاااااة احلالاااااة يف 
تعلااق اال اارتاح ا ول برنشاااء ةنااة مسااتقلة أو بعثااة لتقصااي وي. الصااومال

احلقااااااؤق تيللاااااال  ه اااااة التحقياااااق يف الو ااااااؤع الاااااا أفضااااات إىل حادااااااة 
يف مقديشاايو، والااا اكتنفتهااا، وبتقااد  تقريرلااا  0223يونياا  /حزيااراو 5

وا رتاحااا  الثااااين لاااو إعااااد  . وتو اااياهتا يف لاااذا الشاااأو إىل جملاااس ا ماااو
علاااا  مساااا ولية الصااااوماليح عااااو حاااار مشاااااكلهم  تأكيااااد جملااااس ا مااااو

ويتعلااق ا رتاحاا  الثالااص بضاارور  أو يقااوم جملااس ا مااو بتأييااد . بأنفسااهم
ويت ثاار ا رتاحاا  الرابااع يف أو . اتفاااا أديااس أبابااا علاا  حنااو أكثاار  ااراحة

يقااااوم جملااااس ا مااااو بتوجياااا  ع ليااااة ا ماااام املتحااااد  الثانيااااة يف الصااااومال 
شرتاح مع منظ ة الوحد  ا فريقياة وبلاداو واليتها باال  راحة ليي تنفذ

ماااااا يتعلااااق بالت ااااااس حاااار سااااال ي  املن قااااة دوو اإل لي ياااااة، ال سااااي ا يف
 .ملشاكر الصومال وتنفيذه

 شاافويا  املنقَّحااة  للتصااويت مشاارو  القاارار، بصاايغت طتاارح  وبعااد ذلاات
، (0223) 885باإلعااااا  بو ااااف  القاااارار واعتت ااااد  يف شاااايل  امل  اااات،

 :ما يلي نص  ويف
 ،جملس ا مو إوَّ 

يناااااير /كااااانوو الثاااااين  23املاااا ر  ( 0222) 733تأكيااااد  راراتاااا   إذ يعيااااد
 750، و 0222مااااااااااااااااااااااارس /آذار 07املااااااااااااااااااااا ر  ( 0222) 726 ، و0222

 27املاااااا ر  ( 0222) 767 ، و0222أبرياااااار /نيساااااااو 22املاااااا ر  ( 0222)
، 0222أغساااااا س /آب 28املاااااا ر  ( 0222) 775، و 0222يولياااااا  /متااااااوز
 802 ، و0222ديسااااااااااااااااا رب /كاااااااااااااااااانوو ا ول  2املااااااااااااااااا ر  ( 0222) 722 و
املااااااااااااااااا ر  ( 0223) 837، و 0223ماااااااااااااااااارس /آذار 26 املااااااااااااااااا ر ( 0223)
سااااااااابت رب /أيلاااااااااول 22املااااااااا ر  ( 0223) 865، و 0223يونيااااااااا  /حزياااااااااراو 6

 ،0223أكتوبر /تشريو ا ول 22امل ر  ( 0223) 878، و 0223
سااابت رب /ولأيلااا 22املااا ر  ( 0223) 868القاارار  تأكيااادأيضاااا   وإذ يعيااد

 بشأو ضرور  كفالة سالمة و اية مودفي ا مم املتحد ، 0223
ااااة إىل االضاااا ال   شاااااورات ذات  اعااااد   وإذ ياااادرح ماااادى احلاجااااة املاسل

ماااا باااح عياااع ا طااارا ، وإىل هتيئاااة توافاااق يف ا راء بشاااأو املباااادئ  عريضاااة يف
طياااااة يف بتحقياااااق مصااااااحلة وطنياااااة وإ اماااااة م سساااااات دميقرااملتعل قاااااة  ا ساساااااية
 الصومال،

يتصاااار  مااااا شااااعف الصااااومال يتح اااار املساااا ولية النهاؤيااااة يفأول َ  وإذ ي كااااد
بصاافة  ا ااة، يف لااذا الصاادد، بااالقرار عل ااا   برجناااز لااذه ا لاادا  وإذ حياايط

 0223يونيا  /حزياراو 5الذي يديو في  اهلجوم الذي و ع يف ( 0223) 837
، والاااذي ي الاااف بااارجراء ضاااد أفاااراد ع لياااة ا مااام املتحاااد  الثانياااة يف الصاااومال

 حتقيق يف لذا الشأو،
اال رتاحاااات الااااا  ااادمتها دول أعضاااااء، وإذ يالحااام بصاااافة  وإذ يالحااام

 ا ااة اال رتاحااات املقدمااة مااو منظ ااة الوحااد  ا فريقيااة،  ااا فيهااا اال رتاحااات 
، والااا 0223أكتااوبر /تشااريو ا ول 25امل ر ااة  S/26627الااوارد  يف الوايقااة 
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ةنااة حتقيااق حمايااد  كااي حتقااق يف اهلج ااات املساالحة علاا   أو ااي فيهااا برنشاااء
 الع لية الثانية،

 22 يوليااااا  و/متاااااوز 0تقرياااااري ا ماااااح العاااااام املااااا ر ح  و اااااد تلقااااا  ودرس
 ،(0223) 837بشأو تنفيذ القرار  0223أغس س /آب

( 0223) 802لتنفيااذ القااراريو تعزياازا   برنشاااء ةنااة حتقيااق، يااأذو - 0
للتحقياااق يف اهلج اااات املسااالحة ضاااد أفاااراد ع لياااة ، وذلااات (0223) 837 و

 ا مااااااام املتحاااااااد  الثانياااااااة يف الصاااااااومال والاااااااا أدت إىل  ساااااااااؤر يف ا رواح يف
 بينهم؛ ما

إىل ا ماااااح العاااااام أو يقاااااوم، بعاااااد أو أبلاااااغ جملاااااس ا ماااااو  ي لاااااف - 2
بوجهااات نظااره، بتعيااح اللجنااة يف أ اارب و اات ريااو وتقااد  تقرياار إىل اجمللااس 

 اللجنة؛بشأو إنشاء 
إىل اللجنااة بااأو حتاادد إجااراءات القيااام بتحقيقهااا مااع مراعااا   يااوعز - 3

 إجراءات ا مم املتحد  الن وذجية؛
سااييوو  عضاااء اللجنااة مركااز  اارباء يف بعثااة يف بأنَّاا   عل ااا   حياايط - 2

حااادود مااادلول اتفا ياااة امتياااازات ا مااام املتحاااد  وحصااااناهتا، الاااا ت باااق علااا  
 اللجنة؛
جنااة مااو أجاار ا مااح العااام علاا  تقااد  كاار مساااعد  تلاازم للَّ  حيااص - 5

 تيسع ع لها؛
ماع  كاامال    عيع ا طرا  يف الصاومال إىل أو تتعااوو تعاوناا   يدعو - 6
 اللجنة؛
ع اا تتو ار إليا  ماو نتااؤ  عااو تقريارا   إىل اللجناة أو تقادم ي لاف - 7

مراعااا  ضاارور  طريااق ا مااح العااام إىل جملااس ا مااو يف أ اارب و اات ريااو، مااع 
 إجراء حتقيق د يق؛

إىل ا ماااااح العاااااام،  وجااااااف سااااال ت  احملااااادد  يف القااااااراريو  ي لاااااف - 8
، وريث اااااااااااا ياااااااااااتم إجنااااااااااااز تقريااااااااااار اللجناااااااااااة، (0223) 837 و( 0223) 802
يااااتم  أناااا    إالَّ  إجااااراءات اعتقااااال ا فااااراد الااااذيو  ااااد ييونااااوو متااااورطح تعليااااق

 ، وأو يتهاااذ ترتيباااا  (0223) 827احتجااازلم يف الو ااات الااارالو ع اااال  باااالقرار 
 837ملعاةااااااة حالااااااة مااااااو احتجاااااازوا بالفعاااااار  وجااااااف أحيااااااام القاااااارار  مناساااااابا  

 ؛(0223)
 .أو تظر لذه املسألة  يد نظره يقرر - 2

 وفاد بلادلا يعتقادإوَّ  وبعد التصاويت  الات رثلاة الوالياات املتحاد 
 ةنااااااة التحقيااااااق مه ااااااة بدرجااااااة حا ااااااة لتقاااااادم الع ليااااااة الساااااال ية يفأول 

اهلاد  الرؤيسااي يف أول  ورأت. الصاومال الاا كانات ب يئاة بدرجاة حمب اة
الصااومال يت ثاار يف دعاام احلااوار السياسااي الااذي  ااد يقااود إىل املصاااحلة 
ت عو أملها يف أو يتي  القرار املعت اد تاوا  ة ياع العنا ار  الوطنية، وعربل

ريااااة، الفاعلااااة الرؤيسااااية يف الصااااومال أو تتياااااتال يف حتقيااااق امله ااااة اةول
 .20مه ة املصاحلة الوطنية
________ 

20 S/PV.3315 6و  5، الصفحتاو. 

وفد بلده  ولت لصا  القرار الذي اعتت د أول  وذكر رثر باكستاو
اهلاااد  ا ول لاااو : القااارار سااايعزز لااادفح مه اااح   يشاااعر باااأوَّ للتاااو  نَّااا

الع لياااااااة السياساااااااية يف الصاااااااومال، الضااااااارورية لتحقياااااااق سااااااالم داؤااااااام يف 
أمااا . الصااومال، وتعااود املساا ولية عنهااا حبااق إىل الشااعف الصااوما  نفساا 

اهلااد  الثاااين فيتعلااق بضاارور  توجياا  رسااالة تأييااد واضااحة لع ليااة ا ماام 
 .22املتحد  الثانية يف الصومال

أول  وفااااااد بلااااااده ال يوافاااااااق علاااااا  مقولاااااااةأول  ذكاااااار رثاااااار نيوزيلناااااااداو 
بااااادوو السااااا اح لل شاااااتب  فااااايهم  دما  املتحاااااد  أو متضاااااي  تااااا ا مااااام علااااا 
ولينااا  يفهااام حقيقاااة . ماااو اإلجاااراءات القانونياااة الواجباااة االساااتفاد  ماااو
الظااااااااارو  غاااااااااع العاديااااااااة يف جناااااااااوب مقديشااااااااايو، أ ااااااااابحت  يف  ،أنَّاااااااا

وفااااد فاااروَّ  لااااذا. م احلاااوار السياسااايالصاااادد عقباااة أمااااا لاااذا يف املهااااو 
  ال  ي اااااة يف لنااااااح أمهياااااة سياساااااية للقااااارار، ك اااااا أنَّااااا باااااأو يساااااللم بلاااااده
ة اااااااااا ال ع ااااااار ةنااااااااااعللق حااااااا  اكتتت ااااااااااالقااااااابس س إجاااااااراءات أول  ان اااااااااااتبي

 . 23قااالتحقي
اجمللاااس أول َ  ااصاااوص  ْجاااوَ  ماااو املهااام علااا أول َ  وذكاار رثااار الربازيااار
مقرتحااااات أتاااات مااااو املن قااااة، بناااااء  علاااا   للقاااارار،تصاااار ، يف اعت اااااده 

 .22سي ا اال رتاحات املقدمة مو رؤيس إايوبيا وال

(: 3307اةلسااااة ) 0223نااااوف رب /تشااااريو الثاااااين 08املاااا ر   المقرررررر
 (0223) 886القرار 

 802باااااااالقراريو وع ااااااال   ،0223نااااااوف رب /تشااااااريو الثاااااااين 02يف 
، املاا ر  (0223) 856، و 0223مااارس /آذار 26، املاا ر  (0223)

عاااااو احلالاااااة يف تقريااااارا   ا ماااااح العاااااام ااااادَّم  ،0223سااااابت رب /أيلاااااول 22
حنو تنفيذ والية لع لية ا مام املتحاد  الثانياة احملَرز  الصومال وعو التقدم

 .25يف الصومال
جملاس ا ماو اساتجاب،  كثار ماو أول  وذكر ا مح العام يف تقريره

البالغااة التعقيااد واملت ااور  باساات رار يف ساانة، ب ريقااة مرنااة و الل ااة للحالااة 
    تيو لدى اجملت ع الدو  سابقة ليهتدي هباا وأشار إىل أنَّ . الصومال

باااد ماااو  يف التعامااار ماااع احلالاااة املأسااااوية يف الصاااومال، وبالتاااا  كااااو ال
تعااااادير اساااااتجابة جملاااااس ا ماااااو ماااااو و ااااات   ااااار لتأ اااااذ يف احلساااااباو 

ويفسار ذلات . امل ياو تو عهاا مسابقا  الظرو  املهتلفة الا   يياو ماو 
ت اااور الوجاااود الااادو  يف الصاااومال ماااو ع لياااة ا مااام املتحاااد  ا وىل يف 
الصاومال إىل فر ااة الع اار املوحااد  مث إىل ع ليااة ا ماام املتحااد  الثانيااة يف 

اجملت اااع الااادو  بن ا ااا  ا وساااع، وكاااذلت الشاااعف أول  وأكاااد. الصاااومال
________ 

 .6املرجع نفس ، الصفحة  22
 .8إىل  6املرجع نفس ، الصفحات  23
 .2و  8املرجع نفس ، الصفحتاو  22
25 S/26738. 
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مااو جانااف جملااس البنَّاااء   لالسااتجابة، أبااديا تقااديرمها الصااوما  ع ومااا  
 . ا مو

احلالة الفرياد  يف الصاومال  اد تغاعت أول  وذكر ا مح العام كذلت
لو النجاح اهلاؤر  ووضوحا   والتغع ا كثر تأاعا  . يف بعس جوانبها اهلامة

يف احلااد مااو الوفيااات الااا يتساابف فيهااا الفقاار وحاااالت اةااو  يف البلااد، 
حتسااااينات كبااااع  أ ااارى يف جماااااالت الصااااحة ا  أيضااا ولياااو كاناااات لناااااح

ولياااو الوضااع، حااا  يف تلاات اجملااااالت، يظااار . العامااة والتعلااايم والزراعااة
لشااا  وحيتااال إىل املرا بااة الد يقااة واملساااعد  املتوا االة مااو جانااف اجملت ااع 

وال توجااد حاا  ا و حيومااة تع اار بفعاليااة يف البلااد، وال توجااد . الادو 
ة، وال  ااوات شاارطة مدنيااة منظ ااة أو نظااام  ااوات مساالحة وطنيااة منضااب 

 ضااؤي، وإو كااو  اد حتقاق تقادم باالر يف ع لياة البادء يف إعااد  إنشااء 
مشاااكر الصااومال أول  لااذا، رأى ا مااح العااام. الشاارطة والنظااام القضاااؤي

 .ةف أو تظر مثار الت ام اجملت ع الدو 
 لتحقيااقل الفعَّااا علاا  أمهيااة نااز  السااالحجمااددا   وأكااد ا مااح العااام

ااالم   إالَّ    لاااو ياااتم حتقياااق ذلاااتأنَّاااعلااا  وشااادَّد  واالساااتقرار الاااداؤ ح،الس 
اااااار بااااااأو ا حاااااازاب . بتعاااااااوو الشااااااعف الصااااااوما  والبلااااااداو اجملاااااااور  وذكل

الصومالية التزمت، يف كر مو اتفا ياة و اال إطاالا الناار واتفا ياة أدياس 
أول  وأشااار إىلأبابااا، برك ااال نااز  السااالح املتاازامو يف عيااع أحناااء البلااد، 

 ااااالل فاااارت  فر ااااة الع اااار املوحااااد   نااااز  السااااالح ال ااااوعي كاااااو ناجحااااا  
وليناا  . وا سااابيع ا وىل مااو ع ليااة ا ماام املتحااد  الثانيااة يف الصااومال

ماو املا متر الصاوما  فعَّالاة   ، ماا   ياتم ناز  الساالح ب ريقاةأشاار إىل أنَّا
ااااالم  حتقياااااق احت ااااااالتفاااااروَّ  ،التحاااااالال الاااااوطين الصاااااوما /املتحاااااد الس 

ويف لاذا الصادد، رحاف . واالستقرار احلقيقيح يف الصومال ساتظر  امتاة
ا مح العام باإلعالو ماو طار  واحاد عاو و اال ا ع اال العداؤياة ماو 

مااو  التحااالال الااوطين الصااوما  اعتبااارا  /جانااف املاا متر الصااوما  املتحااد
ت، ويف حماولااااااة لالسااااااتفاد  مااااااو ذلاااااا. 0223أكتااااااوبر /تشااااااريو ا ول 2

أنشااأت ع ليااة ا ماام املتحااد  الثانيااة يف الصااومال ةنااة استشااارية  مااو 
أول  ولياو ا ماح العاام أشاار إىل. الفصااؤر مقديشيو، دعت إليها عياع
 .املبادر    تيو ناجحة جدا  

وطارح ا ماح العاام، بعاد أو أبلااغ اجمللاس بنيلاة الوالياات املتحااد  أو 
، عقااااف 0222مااااارس /آذار 30تسااااحف  واهتااااا مااااو الصااااومال حبلااااول 

إعااالو العديااد مااو البلااداو ا  اارى بالفعاار  رارلااا بااأو تسااحف  واهتااا، 
ويف . االاة  يارات تتعلق بوالية ع لية ا مم املتحد  الثانية يف الصومال

بشااااأهنا يف    ال يرغااااف يف أو يصاااادر اجمللااااس رأيااااا  إطااااار ذلاااات، ذكاااار أنَّاااا
واليااة ع ليااة ا ماام املتحااد  فااروَّ  ويف إطااار اايااار ا ول. الو اات احلاضاار

الثانية يف الصومال ستظر، يف ا ساس، دوو تغيع، وسيتم اإلبقاء عل  
جملااس فااروَّ  ويف إطااار اايااار الثاااين،. الع ليااة بقااوام  واهتااا املوجااود و تئااذ

 ا ماااو سااايقرر أو ال تساااتهدم الع لياااة ا سااااليف القسااارية، وأو تعت اااد،
. الصومالية مو أجار تنفياذ واليتهااذلت، عل  تعاوو ا طرا  بدال  مو 

يف حالااة الااادفا   إالَّ  وبالتااا ، فلااو تسااتهدم الع ليااة ا ساااليف القساارية
لل  ارسااات التقليديااة حلفاام السااالم، وسااييوو نااز   عااو الاانفس، طبقااا  

ولو ييوو مو الضروري اساتبدال اليتيباة الاا  . باليامر السالح طوعيا  
باليامر، أو استبدال  0222مارس /آذار 30كانت ستنسحف حبلول 

ويف إطاار . كاانوا سينساحبوو عقاف ذلات بفارت  وجياز  أولئت الذيو ر اا
ااياااار الثالاااص، ساااتيوو والياااة الع لياااة مقصاااور  علااا  أو حتاااتفم، حتااات 
سااي رهتا التامااة، بامل ااار و يناااء مقديشاايو، وباااملوانئ وامل ااارات اهلامااة يف 

اإلماااادادات مفتوحااااة  راا جاااازاء ا  اااارى مااااو البلااااد، ليااااي حتااااتفم ب تاااا
الساا ة الرؤيسااية لااذلت أول َ  وأشااار ا مااح العااام إىل. لألغااراض اإلنسااانية

اايااااار الثالااااص لااااي تأكيااااده علاااا  ا  اااااليم، خبااااال  ااياااااريو ا  ااااريو 
وساايت لف لااذا . اللااذيو يركاازاو علاا  أمهيااة تااوفع بيئااة آمنااة يف مقديشااو

 ا مااح العااام والحاام. فاارد مااو عيااع الرتااف 5 111اايااار نشاار حااوا  
 ، ماااو الناحياااة النظرياااة، ساااييوو لنااااح  ياااار بااادير آ ااار، لاااو أنَّاااأيضاااا  

االنساااااحاب اليامااااار لع لياااااة ا مااااام املتحاااااد  الثانياااااة يف الصاااااومال ماااااو 
 .الصومال، ولو ما ال ي يده

وأو اا  بااأو  اادلد واليااة ع ليااة ا ماام املتحااد  الثانيااة يف الصااومال 
الغالبياااة العظ ااا  ماااو الشاااعف ول إ  ااااؤال   ،0222ماااارس /آذار 30حااا  

الصااااوما  ترغااااف يف أو توا اااار ا ماااام املتحااااد  دعاااام ع ليااااة املصاااااحلة 
 .وإعاد  التألير

، 0223نوف رب /تشريو الثاين 08، املعقود  يف 3307ويف اةلسة 
أدرل جملااس ا مااو يف جاادول أع الاا  تقرياار ا مااح العااام الالحااق املاا ر  

إ ااارار جااادول ا ع اااال، دعاااا وبعاااد . 0223ناااوف رب /تشاااريو الثااااين 02
طلبه ااااا، إىل املشاااااركة يف بناااااء  علاااا   اجمللااااس رثلااااي إايوبيااااا والصااااومال،

اا   مث. املنا شااة باادوو أو ييااوو هل ااا احلااق يف التصااويت الاارؤيس انتباااه وجَّ
أاناء مشاورات اجمللس كاو  د أتعد   أعضاء اجمللس إىل نص مشرو   رار

اهلاااا علااا  مشااارو  القااارار يف وتاااال التنقيحاااات الاااا ةاااف إد  26الساااابقة
اا   . اايغت  امل  تااة  08إىل رسااالة م ر ااة أيضااا   انتباااه أعضاااء اجمللااسووجَّ
نااوف رب موجَّهااة إىل رؤاايس جملااس ا مااو مااو امل ثاار الااداؤم /تشااريو الثاااين

 . 27إلريرتيا لدى ا مم املتحد 
ا اارتاح رؤاايس إايوبيااا الااذي ياادعو، بااح علااة أول  وذكاار رثاار إايوبيااا

 28ىل استئنا  اتفا ات أدياس أباباا وإنشااء بعثاة لتقصا  احلقااؤقأمور، إ
سييساااار بدرجااااة كبااااع  ع ليااااة املصاااااحلة الوطنيااااة وساااايقود يف النهايااااة إىل 

علاا  الصااوماليح أو أول  وأشااار إىل. تشاايير اجملت ااع املاادين يف الصااومال
يقوموا، بصاور  عاعياة، بالبحاص عاو احللاول بأنفساهم  سااعد  اجملت اع 

الشااراكة الصاااد ة بااح منظ ااة الوحااد  فااروَّ  وعااالو  علاا  ذلاات،. الاادو 
ا فريقياااة وبلاااداو املن قاااة دوو اإل لي ياااة وا مااام املتحاااد  لاااي أمااار مهااام 

إحااااادى أول  ورأى املتحااااادع. بالنسااااابة للع لياااااة السياساااااية يف الصاااااومال
________ 

26 S/26767. 
27 S/26766. 
28 S/26627نااوف رب /الثاااين تشااريو 07وانظاار منا شااة مقاارر اجمللااس املاا ر  . ، املرفااق
 .، أعاله، لالطال  عل  تفا ير تلت اال رتاحات0223
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را الاااا ميياااو للع لياااة ماااو  الهلاااا أو تقااادم إساااهامات كباااع  لاااي ال تااا
 مار باالغ ا مهياة أو فرنَّا   ولذا،.   السالح الشامراالض ال   ه ة نز 

تيااوو ع ليااة ا ماام املتحااد  الثانيااة يف الصااومال متواجااد  يف البلااد، وأو 
. تيوو لديها والية اختاذ اإلجاراءات الالزماة لتنفياذ اتفا اات أدياس أباباا

لقرارات جملس ا ماو ساين وي علا  تغياع الفعَّال  التنفيذأول  أيضا   وأكد
املو اال وااللتاازام واحلياااد والنااازالة مااو جانااف ا شااهاص الااذيو كل فااوا يف 

يتم ا تيار ا شاهاص الاذيو ينفاذوو مقاررات  وحص عل  أوَّ . بتنفيذلا
االلت ااااااام أول  أيضااااااا   وذكاااااار املتحاااااادع. ا مااااااو بعنايااااااة شااااااديد  جملااااااس
يف الصاااومال، يف ذلااات الو ااات، ينبغاااي أو ينصااافل علااا   ااانع  الرؤيساااي
 ،  اااانع السااااالم أكثاااار فعاليااااة، مااااو ناحيااااة التيلفااااة، ففااااي رأياااا. السااااالم
اجملت ااااااع الاااااادو  إذا  إوَّ  و ااااااال. حفاااااام السااااااالم أو إنفاااااااذ السااااااالم مااااااو
اساااتعداد لااادفع مبلاااغ كباااع ماااو املاااال حلفااام الساااالم وإنفااااذ  علااا  كااااو

الساتث ار مبلاغ متواضاع يف  انع مساتعدا   ينبغاي أو يياوو فرنَّا  السالم،
 .22السالم

شاافويا   املنقَّحااة ويت مشاارو  القاارار، بصاايغت للتصااطتاارح  وبعااد ذلاات
، (0223) 886باإلعااااا  بو ااااف  القاااارار واعتت ااااد  يف شاااايل  امل  اااات،

 :ما يلي نص  ويف
 ،جملس ا مو إوَّ 

يناااير /كااانوو الثاااين  23املاا ر  ( 0222) 733 ااراره  إذ ي كااد مااو جديااد
 وساؤر القرارات الالحقة ذات الصلة، 0222

نااااااوف رب /تشااااااريو الثااااااين 02و العااااااام املااااا ر  ااااااااا مير اااااااااايف تقري و اااااد نظااااار
0223، 

مااااا حققتاااا  ع ليااااة ا ماااام املتحااااد  الثانيااااة يف الصااااومال مااااو  وإذ يالحاااام
حتسو كبع بالنسبة إىل احلالة يف معظم منااطق الصاومال، علا  النحاو املباح يف 

 ذلت التقرير،
 مو تقرير ا مح العام، 72الفقر   أيضا   وإذ يالحم
بااااأو شااااعف الصااااومال يتح اااار املساااا ولية النهاؤيااااة عااااو حتقيااااق  موإذ يسااال  

 بلده، املصاحلة الوطنية والتع ع يف
علااا  التااازام اجملت اااع الااادو  باالسااات رار يف مسااااعد  الصاااومال  يشاااد دوإذ 

ماا يبذلاا  مااو جهاود مااو أجاار التعجيار بع ليااة التع ااع علا  الصااعيد الااوطين  يف
السياساااية واساااتعاد  احلياااا  السااال ية  وتشاااجيع االساااتقرار واإل اااالح واملصااااحلة

 العادية،
ا ولويااة العليااا لاادى الع ليااة الثانيااة مااا زالاات مت ثلااة يف أول َ  إىل وإذ يشااع

دعم اةهاود الاا يباذهلا الشاعف الصاوما  لتعزياز ع لياة املصااحلة الوطنياة وبنااء 
 امل سسات الدميقراطية،

________ 
22 S/PV.3317 7إىل  3، الصفحات. 

كااااااانوو   8س أبابااااااا يف االتفاااااااا العااااااام الااااااذي و  ااااااع يف أديااااااأول َ  وإذ ي كااااااد
واتفاااا أديااس أبابااا للاادور  ا وىل لل اا متر املعااين باملصاااحلة  0223يناااير /الثاااين

 يضااااعاو أساسااااا   0223مااااارس /آذار 27الوطنيااااة يف الصااااومال الااااذي و  ااااع يف 
 حلر املشاكر يف الصومال، سلي ا  

، يف لااذا الصاادد، علاا  ا مهيااة احلا ااة ملسااألة نااز  السااالح يف وإذ يشاادد
لم  ير حتقيقسب  واالستقرار بصور  داؤ ة يف عيع أحناء الصومال،الس 

اسااات رار أع اااال العناااال واهلج اااات املسااالحة ضاااد ا شاااهاص  وإذ ياااديو
القااااؤ ح جبهاااود إنساااانية وجهاااود يف جماااال حفااام السااالم، وإذ يشااايد  اااو  تتلاااوا 

 أت اااايبوا أاناااااء ع لهاااام يف الصااااومال مااااو اةنااااود وا فااااراد العاااااملح يف جمااااال أو
 املساعد  اإلنسانية،

لم  احلالة يف الصومال ما زالت هتددأول َ  وإذ يقرر  وا مو يف املن قة،الس 
 بتقرير ا مح العام؛  يرحف - 0
علاا  ا مااح العااام ورثلاا  اااااص وأفااراد ع ليااة ا ماام املتحااد   يثااين - 2

الصااوما  مااا يتصاار بتحسااح أحااوال الشااعف  أجناازوه يف الثانيااة يف الصااومال ملااا
 وتشجيع ع لية املصاحلة الوطنية والتع ع بالبلد؛

ولااااو يتصاااار   وجااااف الفصااااار السااااابع مااااو ميثاااااا ا مااااام  يقاااارر - 3
 املتحد ؛
حبلاااول تقريااارا   إىل ا ماااح العاااام أو يقااادم إىل جملاااس ا ماااو ي لاااف - 2
أو يف أي موعاد  بار ذلات إذا اساتدعت احلالاة  0222ينااير /كاانوو الثااين  05

أحرزه الشعف الصوما  مو تقدم حنو حتقيق املصاحلة الوطنية وعاو  ذلت، ع ا
أيضااا    اااه بلااو  ا لاادا  السياسااية وا منيااة واإلنسااانية؛ وي لاافاحملااَرز  التقاادم

إىل ا مااااح العااااام أو يقاااادم كجاااازء ماااااو ذلاااات التقرياااار،   ااااة مسااااتي لة تباااااح 
بأنشااا تها اإلنساااانية ماااا يتعلاااق  االسااارتاتيجية املتساااقة املقبلاااة للع لياااة الثانياااة يف

 والسياسية وا منية؛
إجراء استعراض أساسي لوالياة الع لياة الثانياة يف موعاد  أيضا   يقرر - 5
 يف ضوء تقرير ا مح العام و  ت  املستي لة؛ 0222فرباير /شباط 0غايت  
عيااع ا طاارا  يف الصااومال،  ااا فيهااا احلركااات والفصاااؤر،  حيااص - 6

علاا  التعجيااار جبهودلاااا الراميااة إىل حتقياااق املصااااحلة السياسااية والسااالم وا ماااو، 
باتفا ااات و ااال إطااالا النااار ونااز  السااالح الااا د التو اار فااورا   وعلاا  االلتاازام

 لة؛التج ع الفوري لير ا سلحة الثقيو صو ا   إليها يف أديس أبابا،
حمادد  يف إطااار املصاااحلة  أمهيااة بلااو  شاعف الصااومال ألاادافا   ي كاد - 7

التبيااع برنشاااء عيااع جمااالس املقاطعااات واملناااطق ساال ة و صو ااا   السياسااية،
 وطنية م  تة وتشغيلها بفعالية؛

 علاااا   ياااااام شاااااعفيعل قهاااااا  ، يف لاااااذا الصاااادد، ا مهياااااة الاااااي كااااد - 8
 املتحاااااد  والبلاااااداو املاحناااااة، بالتعجيااااار بتنفياااااذالصاااااومال،  سااااااعد  ماااااو ا مااااام 

 07التو اااااااايات الااااااااوارد  يف املرفااااااااق ا ول مااااااااو تقرياااااااار ا مااااااااح العااااااااام املاااااااا ر  
( 0223) 865والاااااا أيااااادلا جملاااااس ا ماااااو يف  اااااراره  0223أغسااااا س /آب

سااااااي ا إنشاااااااء  ااااااو  شاااااارطة عاملااااااة،  ، وال0223ساااااابت رب /أيلااااااول 22 املاااااا ر 
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توى املنااااطق واملقاطعاااات يف أ ااارب و ااات اااااساؤي علااا  مااااااااؤي و ضاااااااجن ونظاااام
 ريو؛
كافاااة ا طااارا  يف الصاااومال،  ااا فيهاااا احلركاااات والفصااااؤر،   يااذكلر - 2

الفعَّاااااال  باااااأو اسااااات رار مشااااااركة ا مااااام املتحاااااد  يف الصاااااومال مرلاااااوو بتعاوهناااااا
 وبتحقيق تقدم مل وس حنو تسوية سياسية؛

حالياا   ترحيب  وتأييده للجهود الدبلوماساية الاا تضا لع هباا يو  - 01
الدول ا عضاء واملنظ ات الدولية، ال سي ا تلت املوجود  باملن قاة، ماو أجار 
مسااااعد  جهاااود ا مااام املتحاااد  الرامياااة إىل عاااع كافاااة ا طااارا  يف الصاااومال، 

 فيها احلركات والفصاؤر، عل  طاولة التفاوض؛  ا
التزاماااااات الااااادول بالتنفياااااذ اليامااااار للحظااااار  يااااادي كاااااد ماااااو جد - 00

املفااااروض علاااا  عيااااع شااااحنات ا ساااالحة واملعاااادات العساااايرية إىل الصااااومال، 
 ؛(0222) 733مو القرار  5 وجف الفقر  

إزاء ا اار املزعزعة لالستقرار الناعة عاو تادفق  يعرب عو القلق - 02
ا يوليهااا  مااو البلااداو ا ساالحة عاارب احلاادود يف املن قااة، وي كااد علاا  ا مهيااة الاا

 ا سلحة؛ اجملاور  للصومال، وي لف و ال لذه التدفقات مو
باالجت ا  التنسيقي الرابع لتقد  املساعد  اإلنسانية إىل  يرحف - 03

نااوف رب /تشااريو الثاااين 22الصااومال، املقاارر عقااده يف أديااس أبابااا يف الفاارت  مااو 
 ؛0223ديس رب /كانوو ا ول  0إىل 

علاا  العال ااة بااح التع ااع الااوطين وبااح التقاادم يف ع ليااة  يشااد د - 02
املصاااحلة الوطنيااة يف الصااومال، ويشااجع البلاااداو املاحنااة علاا  تقااد  مساااامهات 
لتع ع الصومال يف ضاوء ماا حيارز ماو تقادم سياساي مل اوس، وأو تساهم علا  
حنااو عاجاار بالااذات يف مشاااريع اإل ااالح باملناااطق الااا يتحقااق فيهااا تقاادم حنااو 

 صاحلة السياسية وا مو؛امل
عااااو تقااااديره للاااادول ا عضاااااء الااااا سااااامهت يف الع ليااااة  يعاااارب - 05

الثانية أو الا زودهتا باملسااعد  الساو ية أو  سااعدات أ ارى، أو الاا عرضات 
القيااام بااذلت، ويشااجع الاادول ا عضاااء الااا لااي يف وضااع مييلنهااا مااو املسااامهة 

  والسااو ي لتعزيااز  اادر  الع ليااة الثانيااة العاجلااة، بااالقوات واملعاادات والاادعم املااا
 عل  االض ال  بواليتها وتأمح سالمة مودفيها، عل  أو تفعر ذلت؛

إىل ا ماح العاام أو ياوعز إىل ةناة الصاندوا االساتئ اين  ي لاف - 06
للصااااومال بااااأو تقااااوم باسااااتعراض امل البااااات وتسااااديد املاااادفوعات علاااا  ساااابير 

  القيااام، بشااير مباشاار أو مااو  ااالل االسااتعجال وحيااص الاادول ا عضاااء علاا
الصندوا االستئ اين للصومال، بتوفع ا موال الالزماة ماو أجار املشااريع ذات 
ا ولوية،  ا يف ذلت إعاد  إنشاء الشرطة الصومالية وإزالة ا لغام، عل  أساس 

 عاجر؛
 .إبقاء لذه املسألة  يد نظره النشط يقرر - 07

ياااات املتحاااد  ا مرييياااة وامل لياااة وبعاااد التصاااويت ذكااار رثلاااو الوال
القرار ياربلو علا  أول  املتحد  لربي انيا العظ   وآيرلندا الش الية وفرنسا

 وليانهم شاددوا علا . يتهل  عاو الصاومال الَّ أ عزم اجملت ع الدو  عل 
ا مم املتحد  ال ميينها ساوى املسااعد  فقاط، وأو شاعف الصاومال أول 

. يتح ااار املسااا ولية النهاؤياااة بشاااأو املصااااحلة الوطنياااة وإعااااد  بنااااء بلاااده

رثال فرنساا واالحتااد الروساي علا  أمهياة اةهاود الاا تباذهلا بلاداو وشدَّد 
 .51ومنظ ات املن قة لل ساعد  يف إةاد تسوية لألزمة الصومالية

اااا  ، بين اااااا يرحااااف بلااااده  ساااااامهة   رثاااار فرنساااااا االنتباااااه إىل أنَّااااووجل
   غاراض أنَّا إالَّ  الواليات املتحد  يف ع لية ا مم املتحد  يف الصومال،

تنشاااأ يف حالاااة ع لياااات حفااام  املشااايلة ر اااا الوضاااوح واالتسااااا، و وَّ 
لوضااع  ااوات الواليااات  ر أو ياارى يف القاارار توضاايحا  سااالم أ اارى، يفض اا

 .50د  ض و إطار ع لية ا مم املتحد  يف الصومالاملتح
  لايس برميااو اجملت اع الادو  ساوى أو يلعاف وذكر رثر الصح أنَّ 

وينبغااي . تي يليااا  وتيسااعيا  فقااط يف الع اار علاا  إةاااد تسااوية هناؤيااة دورا  
أو يياوو اهلااد  الشاامر لع ليااة ا مام املتحااد  الثانياة يف الصااومال لااو 

طنياة، وينبغاي أو تفاي الع لياة بواليتهاا باالعت ااد علا  تعزيز املصاحلة الو 
 . 52شعف الصومال، وباستهدام وساؤر سل ية

أول  وذكار رثار امل لياة املتحاد  لربي انياا العظ ا  وآيرلنادا الشاا الية
حيومااة بلااده  لقااة مااو تااأاعات تاادفق ا ساالحة عاارب احلاادود إىل البلااداو 

 وَّ  يعارب عاو سارورهفرنَّا   لاذااجملاور ، الا تتسبف يف عدم االساتقرار، 
القاارار أكااد علاا  أمهيااة القيااام  ااا مييااو ع لاا  حل ايااة ا مااو يف البلااداو 

 .53اجملاور 

رسااااالة موجَّهااااة مااااو : 0223نااااوف رب /تشااااريو الثاااااين 31املااا ر   المقرررررر
 الرؤيس إىل ا مح العام

، موجَّهاة إىل رؤايس 0223ناوف رب /تشريو الثاين 23برسالة م ر ة 
 ، اساتجابة لل لاف الاوارد يف  ارار أبلغ ا مح العام اجمللاس بأنَّا 52اجمللس
،  ااام 0223نااوف رب /تشااريو الثاااين 06، املاا ر  (0223) 885اجمللااس 

بتعياااح ةناااة حتقيااااق إلجنااااز التحقياااق يف اهلج ااااات املسااالحة ضاااد أفااااراد 
وأشااار ا مااح العااام يف تلاات . ع ليااة ا ماام املتحااد  الثانيااة يف الصااومال

. 55   اااارر إنشاااااء أمانااااة مسااااتقلة ملساااااعد  اللجنااااةإىل أنَّااااأيضااااا   الرسااااالة
، أبلاغ رؤايس اجمللاس 022356ناوف رب /تشاريو الثااين 31وبرسالة م ر اة 

بتياااويو اللجناااة ورحباااوا عل اااا   ا مااح العاااام باااأو أعضااااء اجمللاااس أحاااطوا
 بقرار ا مح العام إنشااء أماناة مساتقلة ملسااعد  اللجناة، وأهنام يت لعاوو

 .إىل تلقي تقرير اللجنة عو طريق أيضا  

________ 
 22؛ والصااااافحتاو (ت املتحاااااد الوالياااااا) 07و  06املرجاااااع نفسااااا ، الصااااافحتاو  51

 (.االحتاد الروسي) 35إىل  33والصفحات  ؛(املتحد  امل لية) 23 و
 .21و  02املرجع نفس ، الصفحتاو  50
 .20املرجع نفس ، الصفحة  52
 .23املرجع نفس ، الصفحة  53
52 S/26823. 
 . اءااب – الفصر ااامس، اةزء أوال   انظر أيضا   55
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 827القارار (: 3332اةلساة ) 0222فربايار /شاباط 2املا ر   رررررالمق
(0222) 

( 0223) 886بااالقرار وع ااال   ،0222يناااير /كااانوو الثاااين  6يف 
 ا مااح العااام إىل اجمللااس اادَّم  ،0223نااوف رب /تشااريو الثاااين 08املاا ر  
للتقاادم الااذي أحرزتاا  ع ليااة ا ماام املتحااد   آ اار عاارض فياا  سااردا  تقرياارا  

الثانيااة يف الصااومال يف تنفيااذ واليتهااا، وأوجااز فياا  آراءه بشااأو موا االتها 
 .57لع لها

  يف حاااح أحااارزت ع لياااة ا مااام و اااال ا ماااح العاااام يف التقريااار إنَّااا
مو التقدم يف الوفاء بواليتها يف املياديو  املتحد  الثانية يف الصومال  درا  

  والياة الع لياة   تنجاز بأك لهاا إذ أنَّافاروَّ  ية واإلنسانية وا منياةالسياس
والياااة ع لياااة ا مااام املتحاااد  الثانياااة يف الصاااومال لاااو تياااوو  اااد أول  يااارى
 0223ماارس /عندما يتم تنفيذ اتفاا أديس أبابا امل ر  آذار إالَّ  جنزتأت 

حيوماااة منتهباااة ل بااارجراء انتهاباااات عاماااة وإ اماااة ويتاااوَّ  تنفياااذا  كاااامال ،
تااوفع روح : ويتو ااال ذلاات علاا  اسااتيفاء شاارطح الزمااح. شااعبيا   انتهابااا  

التعااااااوو والتوافاااااق وااللتااااازام ماااااو جاناااااف الشاااااعف الصاااااوما  واملشااااااركة 
أدهااار فرنَّااا   ماااا يتعلاااق بااااجملت ع الااادو ، ويف. املسااات ر  لل جت اااع الااادو 

أول  ال، بيااادعلااا  ماااا يسااااوره ماااو  لاااق ملعاناااا  شاااعف الصاااوم كافياااا    دلاايال  
لناح عالمات واضحة للضجر لادى اجملت اع الادو  ماع اسات رار دعوتا  

 وبارغم ذلات،. إىل تقد  مثر لذه املساعدات مو  الل ا مم املتحاد 
ا مح العام عل  ا تنا  بأو اجملت ع الدو  ال يرغف يف التنصر مو فروَّ 

  يف أنَّااااا وأشاااااار ا ماااااح العاااااام إىل. مسااااا وليت   ااااااه الشاااااعف الصاااااوما 
ناوف رب /االجت ا  اإلنساين الرابع املعقاود يف أدياس أباباا يف تشاريو الثااين

علا  رغباتهم جمددا   ، أكد رثلو املاحنح0223ديس رب /كانوو ا ول  -
ولياانهم . يف مساااعد  الصااومال يف ع لياتاا  الوطنيااة ل  ااالح والتع ااع

باااااادور مااااااوارد أ اااااارى مشااااااروط تقااااااد  عرضااااااهم لاللتاااااازام بأول  أوضااااااحوا
الصوماليح يف التو ر إىل مصاحلة وطنية وإ امة مساتويات دنياا لألماو، 

علا  اجملت اع : مو فا  واضا فاروَّ  ما يتعلق با مح العام ويف. عل  ا  ر
الغالبيااة العظ اا  مناا  داماات  مااايتهلاا  عااو شااعف الصااومال  الَّ أ الاادو 

 .ترغف يف وجود ا مم املتحد 

اار ا مااح باايااارات  الثالاااة الااا ا رتحهااا يف تقريااره السااابق إىل وذكَّ
جملاااس ا ماااو، واملتعلقاااة بوالياااة وع ااار ع لياااة ا مااام املتحاااد  الثانياااة يف 

  حيبلاااذ ااياااار ، علااا  الااارغم ماااو أنَّااا58وأو ااا  بااياااار الثااااين. الصاااومال
ويف إطار اايار الثاين، لو تستهدم ع لياة ا مام املتحاد  الثانياة . ا ول

 سااااارية، ولينهاااااا ساااااو  تساااااتند إىل التعااااااوو ماااااع  يف الصاااااومال وسااااااؤر
وساااو  تضااا لع ع لياااة ا مااام املتحاااد  الثانياااة يف . ا طااارا  الصاااومالية

عااو اهلياكاار فضااال   الصااومال حب ايااة املااوانئ وامل ااارات اهلامااة يف البلااد،
________ 

57 S/1994/12. 
58 S/26738 27إىل  20، الفقرات. 

ا ساسية الضرورية يف الصومال، وسو  تع ر عل  إبقاء طرا اإلمداد 
طق ااارجيااة مفتوحااة؛ وسااو  تااو  الع ليااة الرؤيسااية بااح مقديشااو واملنااا

أولوياااة علياااا إلعاااااد  تنظااايم نظااااام الشااارطة الصااااومالية والنظاااام القضاااااؤي 
وساااو  توا ااار ع لياااة ا مااام . الصاااوما ؛ وتسااااعد يف عاااود  الالجئاااح

املتحااد  الثانيااة يف الصااومال بااذل جهودلااا لتقااد  إماادادات اإلغااااة يف 
إليها يف أحنااء البلاد، وساو  تنساق حاالت ال وارئ إىل عيع احملتاجح 

أنش تها ب ريقة ييوو مو شأهنا أو تدعم بارام  املسااعد  الاا يقادمها 
وبقااااادر ماااااا يتعلاااااق ا مااااار . اجملت اااااع الااااادو  يف اجملااااااالت الاااااا خيتاروهناااااا

بالع ليااات السياسااية يف الصااومال، سااو  توا اار ع ليااة ا ماام املتحااد  
ويف . ف رغبااة الشااعف الصااوما الثانيااة يف الصااومال القيااام باادورلا حساا

ر اإلطاااار الوحياااد الاااذي اتفااااا أدياااس أباباااا ياااوف  فاااروَّ  رأي ا ماااح العاااام،
ع لية ا مم املتحد  الثانية أول  ك ا. مييو في  التو ر إىل حر سياسي

تعرتض، إذا ما  ررت أطرا  ذلت  يف الصومال ال مييو أو تعرتض، و 
بلغ عدد القاوات امل لاوب يف إطاار وي. ل شروط االتفاا طواعية أو تعد  

فر لاذا القاوام ا ، إذا   يتاو وأشار إىل أنَّ . فرد 06 111لذا اايار زلاء 
مااارس /آذار 30فر املااوارد املاليااة الضاارورية بعااد امااو القااوات أو إذا   تتااو 

لة ، فسو  حيير لذا ا مر إىل جملس ا مو، ور ا، بتو ية معدَّ 0222
 .مم املتحد  الثانية يف الصومالتتعلق بوالية ع لية ا 

جناح ع لية ا مم املتحد  أول  وا تتم ا مح العام تقريره بالتنبي  إىل
الثانيااة يف الصااومال يف إطااار اايااار الثاااين وإىل حااد أكثاار مااو ذي  باار 

  إذا جناا  وأضااا  أنَّاا. سااو  يعت ااد علاا  تعاااوو ا طاارا  الصااوماليح
 االنتقااااا  يف املسااااتقبر القريااااف، الصااااوماليوو يف إنشاااااء اجمللااااس الااااوطين

 . عد ذلت ت ورا ل  شأن فسو  يت 
، أدرل 0222فربايااااار /شاااااباط 2، املعقاااااود  يف 3332ويف اةلساااااة 

جملااس ا مااو يف جاادول أع الاا  التقرياار ا  اار املقاادم مااو ا مااح العااام، 
وبعااد إ اارار جاادول ا ع ااال، دعااا . 0222يناااير /كااانوو الثاااين  6املاا ر  

طلبهاا، إىل املشااركة يف املنا شاة بادوو بنااء  علا   الصاومال،اجمللس رثلاة 
انتبااه أعضااء ( جيباوي)الارؤيس وجَّ   مث. أو ييوو هلا احلق يف التصويت
أاناااااء مشاااااورات اجمللااااس كاااااو  ااااد أتعااااد   اجمللااااس إىل نااااص مشاااارو   اااارار

 .ةف إد ال  عل  مشرو  القرار بصيغت  امل  تةتنقيحا   وتال. 52السابقة
اااا   فرباياااار /شااااباط 2انتباااااه أعضاااااء اجمللااااس إىل رسااااالة م ر ااااة أيضااااا  ووجَّ
موجَّهاااة إىل رؤااايس جملاااس ا ماااو ماااو القااااؤم با ع اااال امل  ااات  0222

أكاادت فيهااا حيومااة بلااده  61للبعثااة الداؤ ااة ملاليزيااا لاادى ا ماام املتحااد 
إنشاء آلية تس   بالتشاور املباشر الوايق بح  عل  أمهية إةاد رارسة أو

مو والبلداو املسامهة بقوات يف ع لية ا مام املتحاد  الثانياة يف جملس ا 
الصومال، وطرحت إميانية أو تش ر تلات امل ارساة أو ا لياة ع لياات 

 .لمأ رى حلفم الس  

________ 
52 S/1994/115. 
61 S/1994/120. 
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اجملت اااع الااادو  يواجااا  مااار  أول  و بااار التصاااويت، ذكااار رثااار نيجعياااا
متاما   االبتعاد مسألة ما إذا ينبغي لألمم املتحد   -أ رى املسألة احلا ة

عل  مصادا ية املنظ اة وعلا  املصالحة   ، حفادا  وأكد أنَّ . عو الصومال
العليااااا للشااااعف الصااااوما ، ال ميياااااو لع ليااااة ا ماااام املتحااااد  الثانياااااة يف 

وال بااد لل جلااس . الصااومال أو تشااد الرحااال ببساااطة وتغااادر الصااومال
ف علا  أو يوا ر مسااعد  الشاعف الصاوما ، ليياوو يف مقادوره التغلا

مصاعب  وليت يو ذلت البلد مو أو ينضم مر  أ رى إىل اجملت ع الدو  
  مااو املهاام، ك ااا لااو واضاا  جبااالء يف مشاارو  غااع أنَّاا. يف سااالم وكرامااة

القااارار، أو يضااا لع الشاااعف الصاااومال ذاتااا  بالااادور القياااادي يف اةهاااود 
املبذولااااااة مااااااو أجاااااار املصاااااااحلة السياسااااااية وإعاااااااد  التألياااااار والتع ااااااع يف 

وتقدر حيوماة بلاده متاام التقادير إعااد  تأكياد مشارو  القارار . لصومالا
علاا  التزامااات الاادول بالتنفيااذ الياماار حلظاار تسااليم أي نااو  مااو أنااوا  

أول  أيضااا   ر حيومااة بلاادهستااويَ . ا ساالحة واملعاادات العساايرية للصااومال
عل  ضرور  ض او سالمة و اية كبعا    مشرو  القرار احلا  ي كد تأكيدا  

مودفي ع لية ا مم املتحد  الثانية يف الصومال الذيو سيبقوو لناح يف 
أو حتااافم ع ليااة ا ماام املتحااد  أيضااا   ومااو املهاام. حااةإطااار الواليااة املنقَّ 

لقوهتاااااااااا بعاااااااااد احملااااااااادَّد  الثانياااااااااة يف الصاااااااااومال، مه اااااااااا كااااااااااو املساااااااااتوى
، علاا  القاادر  لالضاا ال  بفعاليااة  هامهااا بعااد 0222مااارس /آذار 30
 .60حتديدلا إعاد 

مشارو  القارار أتا  نتيجاة حاوار ومنا شاات إوَّ  و ال رثر باكستاو
الوالياة اةدياد  الاا أول  وأوضا . بح أعضاء اجمللس ما ميثفة دارت يف

ساااتع   ا و لع لياااة ا مااام املتحاااد  الثانياااة يف الصاااومال ساااتيوو أكثااار 
ر الوالياة ويف إطاا. مو الوالية الا كانت تع ر يف دلهاا ماو  بار تواضعا  
املس ولية عو استعاد  و وو القاانوو والنظاام يف البلاد تقاع فروَّ  اةديد 

. علاا  الشااعف الصااوما  وحااده،  ساااعد  ع ليااة ا ماام املتحااد  الثانيااة
فاااروَّ    يف حالاااة اال تتاااال باااح الفصااااؤر،يف القااارار أنَّااامتاماااا   وماااو الواضااا 

اأيضاا   والواضا . ع لية ا مم املتحد  الثانية لو تتد ر  إالَّ  ا لاو تقاومأهنَّ
بتشااجيع ومساااعد  ا طاارا  الصااومالية يف ع ليااة نااز  السااالح، ولاايس 

ة أحياام أ اارى وارد  ماو امل لاوب منهاا إنفااذ ع ليااة ناز  الساالح أو أيَّا
ا طرا  الصومالية أول  لذا يعينأول  ومو البديهي. يف اتفاا أديس أبابا

عااو إنشاااء م سسااات سياسااية أنفسااها ال بااد أو تتح اار مساا ولية أكاارب 
لاذا فاروَّ  وبالنسبة هلذا البلاد.  ابلة لالست رار، وأحوال طبيعية يف بلدلا

وباكساااتاو، بو ااافها ماااو البلاااداو املساااامهة . ت اااور يف اال ااااه الصاااحي 
مشرو  القرار أكد بوضوح أن  سيتم وضع عيع  وَّ  أيضا   بقوات، رتنة

حتااااات تصااااار  ع لياااااة ا مااااام  الوسااااااؤر املادياااااة واإلمياناااااات العسااااايرية
 .62املتحد  الثانية يف الصومال لت يينها مو أو تدافع عو أفرادلا

وأوضااا  رثااار روانااادا اعتقااااده باااأو اجملت اااع الااادو ، الاااذي اساااتث ر 
اليثع يف الصومال، ينبغي أو يباذل كار ماا يف وساع  ماو أجار اسات رار 

________ 
60 S/PV.3334 2إىل  5، الصفحات. 
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ع لياااة أول  ق يف  يثاااو اااال إنَّااا. ع ليااة ا مااام املتحاااد  الثانياااة يف الصاااومال
ا مم املتحد  الثانية يف الصومال ستيوو ناجحة فقاط عنادما ياتم علا  

ينااااااير /تنفياااااذ اتفاااااا يا أدياااااس أباباااااا املربمتاااااح يف كاااااانوو الثااااااين  وجااااا أد
، وعنااادما ياااتم إجاااراء االنتهاباااات العاماااة، وعنااادما 0223ماااارس /وآذار

وفاد بلاده  ويشاعر. لرغباات الساياووفقاا   تتاوىل السال ة حيوماة منتهباة
احلالااة احلرجااة الااا يعيشااها الصااومال  ااد تصااب  بالغااة إوَّ  بااالقلق حيااص

  ينااادرل االنساااحاب املتااازامو لااابعس الوحااادات العسااايرية  إو الصاااعوبة
املشااااركة يف الع لياااة يف إطاااار   اااة ميينهاااا أو تيفااار للع لياااة الوسااااؤر 

ويشاااجع وفاااد بلاااده ا ماااح العاااام علااا  . الضااارورية كاااي تضااا لع  هامهاااا
تيثيال اتصاالت  اةارية ا و مع بعس الدول وأو ي لف منها اإلساهام 
يف ع ليااااة ا ماااام املتحااااد  الثانيااااة يف الصااااومال، والااااا  وجااااف الفصاااار 
السابع مو امليثااا ستوا ار الع ار إلك اال واليتهاا املنصاوص عليهاا يف 

  يتعااح علاا  ويعتقااد وفااد بلااده كااذلت أنَّاا. مااو مشاارو  القاارار 2الفقاار  
ز للحاااااوار ا مااااام املتحاااااد  الثانياااااة أو تسااااات ر يف الع ااااار ك حف اااااع لياااااة 

السياساي الناااج  باح ا طاارا ، ويف لااذا اإلطاار، يااو  وفاد بلااده أمهيااة 
 صوى لالتصاالت الا  د يقي ها ا مح العام مع ا طرا  الصومالية، 

مااو مشاارو  القاارار، هباد  وضااع جاادول زمااين لتنفيااذ  03ع اال  بااالفقر  
 .63أبابااتفا ي أديس 

التجاااارب والااادروس املستهلصاااة ماااو ع لياااة أول  وذكااار رثااار الصاااح
 الساااابير ا ساساااايأول  لاااات علاااا ا ماااام املتحااااد  الثانيااااة يف الصااااومال دلَّ 

. لتساااوية املساااألة الصاااومالية لاااو ماااو  اااالل الوسااااؤر السااال يةوالفعَّاااال 
. إىل تعقياد ا ماور إالَّ  فاللجوء إىل ا ع ال العسيرية القسرية لو ي دي
لااذا املباادأ مااع أيضااا   واايااار الثاااين الااذي أو اا  ا مااح العااام باا  يتسااق

الااذي ينااادي بعاادم اسااتهدام التاادابع القساارية لتحقيااق نااز  السااالح مااو 
مشارو  القارار، يف أول  وتفهم الصاح. جانف ا طرا  الصومالية نفسها

 .62لذا املبدأ أيضا  مع جولره، ال يتعارض 
شاافويا   املنقَّحااة مشاارو  القاارار، بصاايغت للتصااويت طتاارح  وبعااد ذلاات

، (0222) 827باإلعااااا  بو ااااف  القاااارار واعتت ااااد  يف شاااايل  امل  اااات،
 :ما يلي نص  ويف

 ،جملس ا مو إوَّ 

 0222ينااير /كاانوو الثااين  23املا ر  ( 0222) 733إىل  اراره  إذ يشع
 وعيع القرارات الالحقة ذات الصلة،

تشاااااريو  08املااااا ر  ( 0223) 886ه تأكياااااد ماااااا  ااااارره يف  ااااارار  وإذ يعيااااد
باساات رار ع ليااة ا ماام املتحااد  الثانيااة يف الصااومال حاا   0223نااوف رب /الثاااين
 ،0222مايو /أيار 30

 ،0222يناير /كانوو الثاين  6يف تقرير ا مح العام امل ر   و د نظر

________ 
 .07إىل  05املرجع نفس ، الصفحات  63
 .08و  07املرجع نفس ، الصفحتاو  62
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 ةعل  ا مهية الا يوليها اجمللس لقياام ا طارا  الصاومالية، بنيَّا يشد دوإذ 
 حساانة، بالوفاااء بااللتزامااات واالتفا ااات الاااا تتعهااد هبااا، وإذ ي كااد ماار  أ ااارى

، واتفااا 0223يناير /كانوو الثاين  8االتفاا العام املو ع يف أديس أبابا يف أول َ 
أديااااس أبابااااا الااااذي د التو اااار إلياااا  يف الاااادور  ا وىل لل اااا متر املعااااين باملصاااااحلة 

اتفا اااا أدياااس ”) 0223ماااارس /آذار 27ع يف الوطنياااة يف الصاااومال الاااذي و  ااا
 حلر املشاكر يف الصومال، يشيالو أساسا  ( “أبابا

وفقااااااا   احاااااارتام سااااااياد  الصااااااومال وسااااااالمة أراضااااااي  إذ يضااااااع يف اعتبااااااارهو 
ا مااااام املتحاااااد ، وإذ يساااااللم باااااأو شاااااعف الصاااااومال يتح ااااار املسااااا ولية  مليثااااااا
لاااة للبقااااء وعاااو تع اااع سات السياساااية الوطنياااة القابااااااعاااو إ اماااة امل س ةااااااالنهاؤي
 بلده،

لألنبااااااء الاااااا تاااااواترت عاااااو عاااااود  الفصااااااؤر  وإذ يعااااارب عاااااو باااااالغ  لقااااا 
يف بعس مناطق حاليا   للقوات ةريتعزيزا   إىل تسلي  نفسها وأو مثة الصومالية
 الصومال،

را يف الصااومال، وإذ يااديو اساات رار حااوادع القتااال و  ااع ال تاا وإذ يااديو
املسلحة ضد ا شاهاص املشارتكح يف اةهاود  خبا ة أع ال العنال واهلج ات
 اإلنسانية وجهود حفم السالم،

بنز  ساالحها ماو أمهياة يف التو ار إىل  ما لقيام ا طرا  عيعا   وإذ ي كد
 سلم واستقرار داؤ ح يف الصومال،

بلاداو عادل   بالعاملح يف حفم السالم ويف اجملاال اإلنسااين ماو وإذ يشيد
ا جبراح يف أاناء اادمة يف الصومال، وإذ ي كد ماو جدياد، تلوا أو أ يبو الذيو  ت 

يف لااذا السااياا، ا مهيااة الااا يوليهااا اجمللااس لسااالمة وأمااو أفااراد ا ماام املتحااد  
وغااعلم مااو العاااملح يف جمااال اإلغااااة اإلنسااانية وحفاام السااالم يف عيااع أحناااء 

 الصومال،
نيابااة لل قاطعااات أمهيااة  يااام الشااعف الصااوما  برنشاااء جمااالس  وإذ ي كااد

عاااو إعااااد  إنشااااء  اااو  للشااارطة ونظاااام فضاااال   وا  ااااليم وجملاااس وطاااين انتقاااا ،
  ضاؤي الستعاد  النظام العام يف عيع أحناء الصومال،

بااااةهود املبذولاااة يف املااا متر اإلنسااااين الراباااع املعقاااود يف أدياااس  وإذ يرحاااف
الشاااعف الصاااوما  علااا  أبابااا، وإذ يعياااد تأكياااد التاازام اجملت اااع الااادو   ساااعد  

 حتقيق املصاحلة السياسية والتع ع،

باالتصااااالت واملشااااورات السياساااية الاااداؤر  باااح رثلاااي  أيضاااا   وإذ يرحاااف
قاااة واملنازعاااات  تلاااال ا طااارا  يف الصاااومال بغياااة إةااااد حلاااول لل سااااؤر املعلَّ 

 ما بينهم وتعزيز ع لية املصاحلة السياسية، القاؤ ة يف

اةهاااااود الدبلوماساااااية اةارياااااة الاااااا تباااااذهلا املنظ ااااااات  وإذ ي اااااري وي ياااااد
واإل لي يااااااة والاااااادول ا عضاااااااء، وال سااااااي ا املوجااااااود منهااااااا يف املن قااااااة  الدوليااااااة
جهااود ا ماام املتحااد  يف إ نااا  ا طاارا  الصااومالية بالتو اار إىل تسااوية  لتعزيااز

 سياسية،

اهلاد  املت ثار يف إجنااز ع لياة ا مام املتحاد  الثانياة  وإذ ي كد مو جديد
 ،0225مارس /يف الصومال مه تها حبلول آذار

لم  احلالة يف الصومال ال تزال هتددأول  وإذ يعترب وا مو، وإذ يضع يف الس 
اعتبااااره الظاااارو  االسااااتثناؤية،  ااااا يف ذلااات افتقااااار الصااااومال إىل حيومااااة، وإذ 

 مو ميثاا ا مم املتحد ، يتصر   وجف الفصر السابع
 بتقرير ا مح العام؛ يرحف - 0
علاا  تو ااية ا مااح العااام بااأو تساات ر ع ليااة ا ماام املتحااد   يوافااق - 2

ماااو تقرياااره،  57بصااافة  ا اااة يف الفقااار  احملااادَّد  الثانياااة يف الصاااومال، بالشاااير
 :يلي  ا حة للقيامبوالية منقَّ 

ومسااعدهتا علاا  تنفيااذ اتفااا ي تشاجيع ا طاارا  الصااومالية  ( أ )
سااي ا يف سااعيها املشاارتح إىل نااز  السااالح واحاارتام و ااال  أديااس أبابااا، ال
 إطالا النار؛

 اية املوانئ وامل ارات الياربى واهلياكار ا ساساية الرؤيساية  (ب)
وتااااأمح   ااااوط االتصااااال الااااا ال غاااال عنهااااا لتقااااد  اإلغااااااة اإلنسااااانية 

 ومساعدات التع ع؛
اةهااااااود لتقااااااد  اإلغااااااااة اإلنسااااااانية إىل كاااااار مااااااو  موا اااااالة (ل)

 البلد؛ حيتاجها يف عيع أحناء
املسااااااعد  يف إعااااااد  تنظااااايم الشااااارطة والنظاااااام القضااااااؤي يف  (د)

 الصومال؛
املسااااااااااعد  يف إعااااااااااد  الالجئاااااااااح واملشااااااااارديو إىل دياااااااااارلم  (لا)

 وتوطينهم؛
الاا  يف الع لية السياسية اةارية يف الصاومال،أيضا   املعاونة (و)

 ؛ينبغي أو تنتهي بر امة حيومة منتهبة دميقراطيا  
تاااااااااااااوفع احل اياااااااااااااة  فاااااااااااااراد ا مااااااااااااام املتحاااااااااااااد  ومنشاااااااااااااآهتا  (ز)

ولألفراد العاملح يف وكااالت ا مام املتحاد  ويف املنظ اات غاع  ومعداهتا،
احليومياااة الااااا تقاااادم اإلغااااااة اإلنساااانية ومساااااعدات التع ااااع، ومنشااااآهتا 

 ومعداهتا؛
باااااالتهفيس التااااادرةي لقاااااو  ع لياااااة ا مااااام املتحاااااد  الثانياااااة  ياااااأذو - 3

فاااااارد، باإلضاااااافة إىل عنا اااااار  22 111يتجااااااوز  الصاااااومال إىل مسااااااتوى ال يف
الااادعم الالزماااة، علااا  أو يساااتعرض مساااتوى القاااو  عناااد  دياااد واليتهاااا يف املااار  

 القادمة؛
توضااع حتاات تصاار   وَّ  ، يف لااذا السااياا، ا مهيااة احليويااةي كااد - 2

ع لية ا مم املتحد  الثانية يف الصومال الوساؤر املادياة واإلمياناات العسايرية 
الفعَّال  عو الدفا فضال  فعَّالة  الالزمة لت يينها مو النهوض  س ولياهتا ب ريقة
 عو أفرادلا يف حالة تعرضهم هلجوم مسل ،

 إىل عل  إع ااء ا ولوياة لتوجيا  املاوارد الدولياة للتع اع أيضا   يوافق - 5
املناطق الا يستتف فيها ا مو وإىل امل سسات الصومالية احمللية الاا لاي علا  
اسااتعداد للتعاااوو مااع اجملت ااع الاادو  يف وضااع أولويااات للتن يااة طبقااا ل عااالو 
الصاادر عااو املا متر اإلنساااين الرابااع يف أدياس أبابااا علاا  حناو مااا ورد يف الفقاارتح 

 مو تقرير ا مح العام؛ 22 و 23
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علاا  ا مهيااة الااا يوليهااا اجمللااس إلزالااة ا لغااام، وي لااف إىل  ي كااد - 6
 ا مح العام أو ييفر بدء ع ليات إزالة ا لغام حيث ا أميو بغع إب اء؛

مااع  كااامال    إىل عيااع ا طاارا  يف الصااومال التعاااوو تعاونااا   ي لااف - 7
ع ليااة ا ماام املتحااد  الثانيااة يف الصااومال واحاارتام ترتيبااات و ااال إطااالا النااار 

 والتعهدات ا  رى الا التزمت هبا؛

عيااع ا طاارا  يف الصااومال باالمتنااا  عااو أي ع اار مااو  ي الااف - 8
  ضااد العااملح يف اجملااالت اإلنساانية أو أع ااال أع اال الرتوياع أو العناال املوجَّا

 ومال؛حفم السالم بالص

التزامااات الااادول بالتنفيااذ اليامااار للحظاار الاااذي  ي كااد مااو جدياااد - 2
علاااا  تساااليم أي ناااو  ماااو أنااااوا  ( 0222) 733ماااو القااارار  5 فرضااات  الفقااار 

 ا سلحة واملعدات العسيرية للصومال؛

علاا  ا مااح العااام وعلاا  رثلاا  اااااص وأفااراد ع ليااة ا ماام  يثااين - 01
يبذلونااا  ماااو جهاااود لتحساااح أحاااوال الشاااعف املتحاااد  الثانياااة يف الصاااومال ملاااا 

 الصوما  وتشجيع ع لية املصاحلة السياسية واإلنعا  والتع ع؛
للاااااادول ا عضاااااااء الااااااا أسااااااه ت بقااااااوات  عااااااو تقااااااديره يعاااااارب - 00

 بتقد  مساعدات سو ية أو غعلا مو املسااعدات إىل ع لياة ا مام املتحاد  أو
أو  يشااااجع الاااادول بوسااااعهاالثانيااااة يف الصااااومال أو عرضاااات أو تفعاااار ذلاااات، و 

أو تفعاار  تساهم بقااوات وأفاراد ماادنيح ومعادات وبالاادعم املاا  والسااو ي، علا 
الثانيااااة يف  ذلاااات بصااااور  عاجلااااة مااااو أجاااار تعزيااااز  اااادر  ع ليااااة ا ماااام املتحااااد 

 الصومال عل  االض ال  بواليتها؛
للااااادول الاااااا ساااااامهت باملسااااااعدات  أيضاااااا   يعااااارب عاااااو تقاااااديره - 02

الاادعم للااربام  القضاااؤية الصااومالية ويشااجعها علاا  تقااد   اإلنسااانية أو  اادمت
 عاجر؛ املزيد مو املسامهات عل  أساس

إىل ا ماااااااح العاااااااام أو ينظااااااار، بالتشااااااااور ماااااااع منظ اااااااة  ي لاااااااف - 03
ا فريقيااااااااااة وجامعااااااااااة الاااااااااادول العربيااااااااااة، يف إ امااااااااااة اتصاااااااااااالت ماااااااااااع  الوحااااااااااد 
لتنفياااذ اتفاااا ي الصاااومالية بغياااة التو ااار إىل جااادول زماااين متفاااق عليااا   ا طااارا 

مااارس /أديااس أبابااا،  ااا يف ذلاات اهلااد  املت ثاار يف إك ااال الع ليااة حبلااول آذار
 ؛0225

 تسااا   إىل ا ماااح العاااام أو يقااادم لااا ،  جااارد أو أيضاااا   ي لاااف - 02
 ة،اااااااااكافي ر اااااااابفت 0222مااااايو /أيااااار 30احلالااااة بااااذلت، وعلاااا  أي حااااال  باااار 

 ومال وعو تنفيذ لذا القرار؛ااااااالص الة يفاااااو احلاااااااعرا  ااااااتقري

 .إبقاء املسألة  يد نظره النشط يقرر - 05

وبعاااد التصاااويت، أكااادت رثلاااة الوالياااات املتحاااد  ا مرييياااة علااا  
القاارار يااذكر بوضااوح مااا داار يااردده العديااد مااو أول  أوال ، :النقاااط التاليااة

شاااعف الصاااومال ةاااف أو يتح ااار أول  أعضااااء اجمللاااس مناااذ ماااد ، ولاااو
ةااااف أو  اانيااااا ، .املساااا ولية عااااو املصاااااحلة الوطنيااااة وإعاااااد  تع ااااع بلااااده

اهلج اااااات الاااااا تشاااااو علاااا  الاااااذيو ياااااوفروو اإلغاااااااة اإلنساااااانية  تتو ااااال
، وإذ تسااات ر جهاااود الصاااوماليح يف االثاااا  . واملسااااعد  يف إعااااد  التع اااع

سبير حتقيق املصااحلة الوطنياة وا ماو، لنااح دور ةاف أو يلعبا  اجملت اع 

ماع إع ااء  والوالياات املتحاد  ت ياد بقاو  تركياز املسااعد  إ لي ياا  . و الاد
ا ولويااة لل ناااطق الااا تاانعم بااا مو يف البلااد، وحيااص تيااوو امل سسااات 

لنااااااااااح ع اااااااااال  أول  ك اااااااااا يوضااااااااا  القااااااااارار. احمللياااااااااة مساااااااااتعد  للتعااااااااااوو
االضااااا ال  بااااا  إلرسااااااء ا سااااااس للعاااااود  إىل القاااااانوو والنظاااااام،  ةاااااف
ام  إنشاااااااء  ااااااو  الشاااااارطة يف الصااااااومال ونظامهااااااا طريااااااق دعاااااام باااااار  عااااااو

 .65القضاؤي
    قتض  القرار الذي اعت د للتو،و ال مندوب امل لية املتحد  إنَّ 

ع ليااة ا ماام املتحااد  الثانيااة يف الصااومال الااا دلاات إحاادى أكاارب فااروَّ 
ع لياااات حفااام السااااالم الاااا اضااا لعت هبااااا ا مااام املتحاااد  حاااا  ا و 

 حاة أكثار وا عياة، ك ااوتيلفة، ستع ر  وجف والية منقَّ  وأكثرلا تعقيدا  
إعاد  بناء الصومال ال مييو أو تيوو مرلوناة بع لياة ا مام املتحاد  أول 

باار ةااف أو يقااوم هبااا الشااعف : الثانيااة يف الصااومال أو باااجملت ع الاادو 
وتشااعر حيومااة بلااده بااالقلق الشااديد إزاء ا نباااء عااو . الصااوما  نفساا 
فصااااااؤر الصاااااومالية برعااااااد  تسااااالي  نفساااااها، وإزاء زيااااااد   ياااااام بعاااااس ال

اال اااااااااااا دامات واللصو ااااااااااااية بااااااااااااح العشاااااااااااااؤر، وإزاء  اااااااااااادد زيااااااااااااااد  
و اااال يف . واهلج اااات ضاااد العااااملح يف جماااال اإلغاااااة اإلنساااانية العناااال
القاارار أع اا  ع ليااة ا ماام املتحااد  الثانيااة يف الصااومال إوَّ  الصاادد لااذا

س  فاااااااااااراد ا مااااااااااام املتحاااااااااااد  والياااااااااااة واضاااااااااااحة لتقاااااااااااد  احل اياااااااااااة لاااااااااااي
لل نظ اااااات غاااااع احليومياااااة الاااااا تقااااادم أيضاااااا   فحساااااف بااااار ومنشاااااآهتا
ومثااااة نق ااااة أ اااارى هتاااام حيومااااة . اإلنسااااانية لشااااعف الصااااومال اإلغااااااة
بوجااااا   ااااااص، لاااااي ضااااارور  ضااااا او وجاااااود تنسااااايق باااااح ع لياااااة  بلاااااده
املتحاااد  الثانياااة يف الصاااومال و تلاااال اهليئاااات العاملاااة يف ع لياااة  ا مااام
 . 66  والتع ع يف الصومال، خب وط واضحة لل س وليةاإلنعا

اجمللاااس ينبغاااي أو أول َ  الربازيااار ارتاااأت داؤ ااااأول َ  وذكااار رثااار الربازيااار
لااة لاا  يف الفصاار السااابع يتجنااف االسااتناد إىل ساال ات  االسااتثناؤية املهوَّ 

يف داار داارو  اساتثناؤية واضااحة، ك ااا يف  إالَّ  ماو ميثاااا ا ماام املتحاد 
وحاا  يف لااذه احلالااة ينبغااي أو يتصاار  اجمللااس . الصااومال الفريااد حالااة 

إىل التقلياااار ماااااو اسااااتع ال لاااااذه الساااال ات بقااااادر  حبلاااام كبااااع، سااااااعيا  
نااص القاارار ةعاار مااو أول  ومااو لنااا يرحااف وفااد بلااده حبقيقااة. اإلمياااو
جملاااس ا ماااو يتصااار   وجاااف الفصااار الساااابع ماااو ميثااااا أول  الواضااا 

الساااؤد  يف جاادا   لااو الظاارو  االسااتثناؤيةا ماام املتحااد  لساابف وحيااد 
ويفهام . الصومال،  ا يف ذلت بصافة  ا اة عادم وجاود حيوماة وطنياة

اإلشار  إىل الفصر السابع تن بق فقط عل  جوانف القارار أول  وفد بلده
وذكاار رثاار . 67الااا تقااع بوضااوح حتاات أحيااام ذلاات الفصاار مااو امليثاااا

و  الدفع الرؤيسية للقارار تت ثار يف  أول  وفد بلده يرىأول  االحتاد الروسي
  ينقر الرتكيز إىل حتريت اةوانف السياسية لع ر ع لية ا مم املتحد  أنَّ 

الثانياة يف الصاومال، وإىل هتيئاة الظاارو  امل اتياة لت ياح الصاوماليح مااو 
________ 
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. التو ااار إىل تساااوية سياساااية مساااتقر  علااا  أسااااس اتفاااا ي أدياااس أباباااا
رى يف مشارو  القارار لاو التهفايس التادرةي وأحد العنا ار اهلاماة ا  ا

ملستوى  و  العنصر العسيري لع لية ا مم املتحد  الثانية يف الصومال،  
مفتااااح التساااوية املبيااار  للصااارا  موجاااود يف أول  وفاااد بلاااده يااارىأول  ك اااا

وباإلضاااافة إىل جهاااود ا مااام املتحاااد ، . أيااادي الشاااعف الصاااوما  ذاتااا 
ر مااو منظ ااة الوحااد  ا فريقيااة واملنظ ااات ينبغااي االسااتفاد  بفعاليااة أكثاا

اإل لي يااااة ا  اااارى، والبلااااداو اجملاااااور  للصااااومال، وعيااااع الاااادول املهت ااااة 
 .68ا  رى

العواماار احلا ااة تت ثاار يف أول  وذكاار الاارؤيس، بصاافت  رثاار جيبااوي،
االنسحاب الوشيت لبلداو تض لع بدور أساسي ويف املعارضة الشديد  

التفاااا ي أدياااس أباباااا،  اااا يف ذلااات الااادور ماااو جاناااف بعاااس الفصااااؤر 
و اااد أدت تلااات العوامااار جمت عاااة إىل تولياااد . املساااند إىل ا مااام املتحاااد 

مااااا بااااح عيااااع عنا اااار اجملت ااااع  اإلحساااااس بانعاااادام ا مااااو وااااااو  يف
وانعااادام ا ماااو وتو اااال التسااالو   الصااوما ، ا مااار الاااذي أدى إىل إعااااد 

الم   اوىأول  أيضا   وذكر. املعونة اإلنسانية . والتن ياة والدميقراطياة  وياةالس 
مااا تبقاا  مااو واليتهااا، ولااي تاادعم تلاات  وةااف رويااة ا ماام املتحااد ، يف

وساييوو . القوى يف امل سساات ويف جمااالت إعااد  البنااء وتقاد  املعوناة
. لناح أمر أكثر إذا دهر اتفاا إ لي ي علا  مساتقبر سال ي للصاومال

يف القااارار إىل املسااا ولح عاااو الوضاااع     ةاااد إشاااار  واضاااحة وبااارغم أنَّااا
أوضاا   القاااؤم والقيااود املفروضااة علاا  إحااراز التقاادم يف الصااومال، وبيانااا  

 علا  ضارور  الوفااء بااللتزاماات الساابقة، ملقا د ا مم املتحد  وتأكيادا  
 .62أيد القرارفرنَّ  

رسااالة موجَّهااة إىل ا مااح العااام : 0222مااايو /أيااار 26املاا ر   رررالمقرر
 لرؤيسمو ا

، أعلام رؤايس جملاس ا مااو 022271ماايو /أياار 26برساالة م ر اة 
 :ا مح العام  ا يلي

لقاد تلقاا  أعضااء جملااس ا مااو تقريار ةنااة التحقيااق املنشاأ  ع ااال  بااالقرار 
للتحقيق يف اهلج ات املسلحة عو أفراد ع لية ا مم املتحاد  ( 0223) 885

 .الثانية يف الصومال
التقريار ينبغاي أو أول  أنقار إلاييم  اراره الاذي ما داهوطلف مين اجمللس أو 

 .يع م ا و كوايقة مو وااؤق جملس ا مو عل  النحو املعتاد
 .أو أبدي شيره عل  تقرير اللجنةأيضا   وطلف مين اجمللس

فعاال    اليثع مو املقرتحات الاوارد  يف التقريار  اد نفاذلاأول  وجدير بالذكر
 .لثانية يف الصومال وجملس ا موكر مو ع لية ا مم املتحد  ا

________ 
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التقرياار يبااح ماا تتساام باا  ع ليااة ا ماام املتحااد  أول  ويعتقاد أعضاااء اجمللااس
كثااع ، وساو  ييااوو   و ااد تعل ناا مناا  دروساا  . يف الصاومال ماو تعقيااد و اعوبة

ااالم   قااادور جملاااس ا ماااو االساااتفاد  ماااو تلااات التجرباااة يف ع لياااات حفااام الس 
 .املقبلة

سل تع يم لاذه الرساالة بو افها وايقاة ماو واااؤق جملاس لو ت وأغدو رتنا  
 .ا مو يف نفس و ت تع يم التقرير

 223القااارار (: 3385اةلساااة ) 0222ماااايو /أياااار 30املااا ر   المقررررر
(0222) 

املاا ر  ( 0222) 827بااالقرار وع ااال   ،0222مااايو /أيااار 22يف 
عاو  الحقاا  تقريارا   ا ماح العاام إىل اجمللاس ادَّم  ،0222فربايار /شباط 2

أبلغ في  عاو علاة أماور منهاا  70ع لية ا مم املتحد  الثانية يف الصومال
 .ما يتعلق بالوضع السياسي الت ورات يف الصومال يف

 827  يف أعقااب اختااذ القارار وأشار ا مح العام يف التقريار إىل أنَّا
ة يف ، اكتساااابت الع ليااااة السياسااااية املتصاااالة باملصاااااحلة الوطنياااا(0222)

وأفاااد بااأو رثلاا  اااااص بالنيابااة باادأ مبااادر  . الصااومال  ااو  دافعااة جديااد 
لت بيااع العال ااة بااح ع ليااة ا ماام املتحااد  الثانيااة يف الصااومال والتحااالال 

الزع اء الصوماليح، ومنهم اةنرال عيديد أيضا   وأ نع. الوطين الصوما 
تحادع باسام لاي مهادي، املرؤيس التحالال الاوطين الصاوما  والسايد ع

 0222ماااااااارس /آذار 05، باالجت اااااااا  يف ناااااااعويب يف 02 اجم وعاااااااة الااااااا
إلجااراء مشاااورات هبااد  احلصااول علااا  اتفاااا بشااأو إيقااا  ا ع اااال 
القتالياااة  جااار غااااع مسااا   ووضااااع حااار طويااار ا جاااار ملشااااكر جوبااااا 

مارس /آذار 22وتول االجت ا  بالتو يع عل  إعالو نعويب يف . السفل 
 05في  اةانباو علا  عقاد ما متر مصااحلة وطنياة يف الذي اتفق  0222
. النتهاب رؤيس ونواب للرؤيس ولتعيح رؤيس للوزراء 0222مايو /أيار

برك ال واستعراض تشيير السل ات احمللياة حيث اا أيضا   وسيقوم امل متر
مااااارس /آذار 27ويف . ا تضاااا  ا ماااار، وإنشاااااء ساااال ة  ضاااااؤية مسااااتقلة

رتكة متثاااار التحااااالال الااااوطين الصااااوما  ع أعضاااااء ةنااااة مشاااا، و َّاااا0222
واحلركااة الوطنيااة الصااومالية علاا  اتفاااا ياادعو إىل عقااد ماا متر مصاااحلة يف 

ت  املا متر يف وافتتا. يف كيسا ايو 0222أبرير /نيساو 8جوبا السفل  يف 
 .0222مايو /أيار 22

  علااااا  الااااارغم ماااااو جهاااااود املصااااااحلة إنَّاااااأيضاااااا   و اااااال ا ماااااح العاااااام
احلالااااة ا منيااااة يف فااااروَّ  صااااعيديو الااااوطين واإل لي ااااي،السياسااااية، علاااا  ال

ل وارتفاع معادَّ التسالو   وتعيد الفصااؤر املسالحة. الصومال دلت تتدلور
ف اااو . مااو ا مااارمتاماااا   احلالاااة ال ختلااوأول  وماااع ذلاات، ذكااار. اللصو ااية

ناحيااة، أعرباات ا طاارا  الصااومالية عاااو االلتاازام اة اااعي بتحقيااق ناااز  
ومو الناحية ا  رى، . السالح وو ال داؤم إلطالا النار بصور  طوعية

________ 
70 S/1994/614. 
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اساااتهدمت بعاااس الفصااااؤر  وهتاااا العسااايرية يف زيااااد  املنااااطق اااضاااعة 
لقاااااد  عيااااع اإوَّ  و ااااال. لسااااي رهتا مااااو أجاااار تعزيااااز موا فهااااا التفاوضااااية

أو توا ار دعاام  .الصاوماليح ناشادوا ع لياة ا مام املتحاد  يف الصاومال
ااا و لاااذا رثلااا  ااااااص جهاااودلم يف سااابير املصااااحلة واإلنعاااا ، و اااد ميَّ

بالنياباااااة ماااااو االضااااا ال  علااااا  مااااادى ا شاااااهر القليلاااااة املاضاااااية  باااااادر  
وأساافر ذلاات عااو اسااتئنا  احلااوار وعااود  العال ااة بااح ع ليااة . سياسااية
ملتحااااد  يف الصااااومال والتحااااالال الااااوطين الصااااوما  إىل حالتهااااا ا ماااام ا

ال بيعياااة و ااادور اإلعاااالو اليباااع ا مهياااة الاااذي اعت دتااا  ا طااارا  يف 
  حااادات حااااالت تاااأ ع    راااا ياادعو لألساااال أنَّاااإنَّاااأيضاااا   و اااال. نااعويب

ذلااات تقااارر عقاااد االجت اااا  وبنااااء  علااا   كباااع  يف تنفياااذ ذلااات االتفااااا،
و  حياادد . 0222مااايو /أيااار 31املصاااحلة الوطنيااة يف التحضااعي ملاا متر 

 .أي موعد النعقاد م متر لل صاحلة الوطنية نفس 
إعالو ناعويب و ار بع لياة ا مام املتحاد  يف إوَّ  و ال ا مح العام

والقضاية الاا تواجا  جملاس ا ماو ا و لاي . الصومال إىل مرحلة حا اة
الصومال، آ ذا  يف احلسباو اهلد   متديد والية ا مم املتحد  الثانية يف
ولاااو أو تنجاااز ع لياااة ( 0222) 827الاااذي حااادده اجمللاااس يف القااارار 

. 0225مااارس /ا ماام املتحااد  الثانيااة يف الصااومال مه تهااا حبلااول آذار
ماااو شاااأو  دياااد الوالياااة أو يااانم عاااو تصااا يم أول  ويعتقاااد ا ماااح العاااام

ملت ثلااااة يف مااااد يااااد الاااادول ا عضاااااء علاااا  حتقيااااق رويااااة ا ماااام املتحااااد  ا
املسااااعد  إىل الصاااومال و اااوال  إىل املصااااحلة السياساااية والتع اااع الاااوطين 

اختاااذ  اارار برهناااء الع ليااة الصااومالية تاادرةيا  ساايدل أول  والساالم، يف حااح
عل  التهلي عو تلت الروية واملهاطر  بانزالا البلد اانية إىل اهلاوية الا 

الشاااعف الصاااوما  ول إ و اااال.   يياااد ينجاااو منهاااا  بااار أ ااار ماااو عاااامح
جادير باأو تتااح لا  فر اة أ ااع ، وأو ا  جملاس ا ماو باأو يعياد تأكيااد 

تنجاااز ع لياااة  أوولاااو ( 0222) 827حااادده يف القااارار  اهلاااد  الاااذي
 0225ماااارس /ا مااام املتحاااد  الثانياااة يف الصاااومال مه تهاااا حبلاااول آذار

الصااااومال لفاااارت  سااااتة واليااااة ع ليااااة ا ماااام املتحااااد  الثانيااااة يف ميااااد د  وأو
وأو   كذلت بأو ييوو لذا الت ديد بالعادد الارالو املاأذوو با  . أشهر
فااااارد، ورلناااااا  باستعراضاااااات دورياااااة للحالاااااة السياساااااية  22 111الباااااالغ 

و ااد وضااعت لااذه التو ااايات . حنااو املصاااحلةاحملااَرز  والعساايرية وللتقاادم
روو علااا  القاااد  الصاااوماليح ساايثبتوو أهناام  ااادأول  علاا  أساااس افاارتاض

  ماو أنَّاوحاذَّر  .السع يف طريق املصااحلة السياساية بار وراغباوو يف ذلات
لاااذا االفااارتاض ال أسااااس لااا  ماااو الصاااحة، فلاااو يتاااوا  عاااو أول  إذا ابااات

ويف تلااات احلالاااة لاااو يساااتبعد التو اااية باااأو . إباااال  جملاااس ا ماااو باااذلت
، وعلياا . ينظاار اجمللااس يف سااحف  ااو  ا ماام املتحااد  جزؤيااا  أو بالياماار

أوعاااااز إىل ع ليااااااة ا ماااااام املتحااااااد  يف الصااااااومال برعااااااداد   ااااااة شاااااااملة 
 .لالنسحاب ال ارئ
، أدرل 0222مااااااايو /أيااااااار 30، املعقااااااود  يف 3385ويف اةلسااااااة 

جملس ا مو يف جدول أع ال  التقرير الالحق املقدم مو ا مح العام يف 
ويف أعقاب إ ارار جادول ا ع اال، دعاا اجمللاس . 0222مايو /أيار 22

طلبهااااااا، إىل املشاااااااركة يف املنا شااااااة باااااادوو بناااااااء  علاااااا   رثلااااااة الصااااااومال،
اا   مث. ييااوو هلااا احلااق يف التصااويت أو الاارؤيس انتباااه أعضاااء اجمللااس وجَّ

 ااااااالل مشاااااااورات اجمللااااااس كاااااااو  ااااااد أتعااااااد   رو  القااااااراراااااااااانااااااص مش إىل
 .72السابقة

  رغاام اةهااود   مااو املاازع  أنَّااو باار التصااويت،  ااال رثاار رواناادا إنَّاا
املبذولااة علاا  الصااعيديو اإل لي ااي والااوطين مااو أجاار الوفاااا السياسااي، 

وأشاااار إىل القتاااال الاااذي يتوا ااار باااح الفصااااؤر . تتفاااا م احلالاااة ا منياااة
عو الدرجاة العالياة ماو اللصو اية وحاص اجمللاس علا  فضال   الصومالية،
حااد  اليامار للقاو  املاأذوو هباا التابعاة لع لياة ا مام املتالاَوزْ   الشارو  يف

جنااادي، وتزوياااد لاااذه القاااو   22 111الثانياااة يف الصاااومال، املقااادر  باااا 
مااو احلت ااي إوَّ  و ااال. بالوساااؤر اإلداريااة واملاديااة الالزمااة للوفاااء بواليتهااا

القيام بع ر عاعي بغياة دعام اةهاود الاا يباذهلا الشاعف الصاوما  ماو 
. لااادهاال تصاااادي لب -أجااار إعااااد  بنااااء اهلييااار السياساااي واالجت ااااعي 

 .73وهلذا السبف، ي يد وفد بلده مشرو  القرار
  يف حاااح يشاااعر بااالقلق إزاء تااادلور احلالاااة و ااال رثااار باكساااتاو إنَّاا

ا منية يف الصومال، ال يسع   الر العنا ر اإلةابية الا حتققت علا  
ماادى ا شااهر القليلااة املاضااية، ويف مقدمااة لااذه العنا اار االلتاازام املعلااو 

 و ال. الصومالية  وا لة السع عل  طريق املصاحلة مو جانف ا طرا 
يف  بول تو ية ا مح العام بتجديد والية ع لية  وفد بلده كاو راغبا  إوَّ 

 ضاية أول  ا مم املتحد  يف الصاومال ملاد  ساتة أشاهر، وماع ذلات، شاعر
وأكاااد . ختفااايس ماااد  الت دياااد إىل أربعاااة أشاااهر مقنعاااة علااا  حناااو رااااار

  تراجاااع يف التااازام اجملت اااع الااادو  النظااار إىل ذلااات علااا  أنَّاااينبغاااي  ال  أنَّااا
  ميثاااار الرغبااااة يف إ نااااا  ا طاااارا  الصااااومالية بشااااعف الصااااومال، باااار إنَّاااا

 و ااال. باإلساارا  يف مساااعيها الراميااة إىل حتقيااق لااد  املصاااحلة الوطنيااة
وفااااد بلااااده علاااا  ا تنااااا  بااااأو مااااو شااااأو التقاااادم اليااااايف  ااااالل لااااذه إوَّ 

أو يفضااي إىل  ديااد آ اار لواليااة ع ليااة ا ماام املتحااد  ا ربعااة  ا شااهر
 .72الثانية

باإلعاا  بو اف  واعتت اد  مشارو  القارار للتصاويتطتارح  وبعد ذلات
 :ما يلي نص  ، ويف(0222) 223القرار 

 ،جملس ا مو إوَّ 
 0222ينااير /كاانوو الثااين  23املا ر  ( 0222) 733إىل  اراره  إذ يشع

 ات الصلة،وعيع القرارات الالحقة ذ
 ،0222مايو /أيار 02يف تقرير ا مح العام امل ر   و د نظر

التااازام اجملت اااع الااادو   سااااعد  الشاااعف الصاااوما  علااا   وإذ يعياااد تأكياااد
 حتقيق املصاحلة السياسية والتع ع،

شااعف الصااومال يتح اار املساا ولية النهاؤيااة أول َ  يف لااذا السااياا وإذ ي كااد
 وإعاد  بناء بلده،عو حتقيق املصاحلة الوطنية 

________ 
72 S/1994/638. 
73 S/PV.3385 2و  3، الصفحتاو. 
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اجمللاس علا   ياام ا طارا  الصاومالية يعل قهاا  عل  ا مهية الاا يشد دوإذ 
ااالم  بالع ااار بصاااور  جااااد  علااا  حتقياااق واملصااااحلة الوطنياااة يف بلااادلا وعلااا  الس 

 وفاؤها، حبسو نية، جب يع ما التزمت ب  مو تعهدات واتفا ات،
لسياسااية الصااومالية، باااإلعالو الصااادر عااو  اااد  املنظ ااات ا وإذ يرحااف

، الااذي ألاازم ا طاارا  الصااومالية، 0222مااارس /آذار 22املو ااع يف نااعويب يف 
ااالم  يف علااة أماااور، برعاااد  إحاااالل يف عيااع أحنااااء الصااومال، ووضاااع  واعاااد الس 

التصااويت وإجراءاتاا  ومعاااايع املشاااركة يف ماا متر املصااااحلة الوطنيااة، وعقااد مااا متر 
س ونواب للرؤيس ولتعيح رؤيس للوزراء، وإجنااز لل صاحلة الوطنية النتهاب رؤي

 واستعراض تشيير السل ات احمللية، وإنشاء نظام  ضاؤي مستقر،
 بانعقاد م متر جوبا السفل  اإل لي ي، أيضا   وإذ يرحف

، مع ذلت، إزاء التأ ع يف ع لية املصاحلة وإزاء تادلور وإذ يساوره القلق
 حالة ا مو،

اسات رار حااوادع القتاال و  اع ال اارا وخبا اة اسات رار أع ااال  وإذ ياديو
العناااال واهلج ااااات املساااالحة ضااااد ا شااااهاص املشاااارتكح يف اةهااااود اإلنسااااانية 

 وجهود حفم السالم،
تلاوا بلاداو الاذيو  ت عادل   بالقوات ومودفي املعوناة اإلنساانية ماو وإذ يشيد

  يبوا جبراح يف أاناء اادمة يف الصومال،أو أت 
اجمللس عل  سالمة وأمو أفاراد يعل قها  عل  ا مهية الا يعيد التشديدوإذ 

ا مم املتحد  وغعلم رو يع لوو يف جمال اإلغااة اإلنسانية وحفام الساالم يف 
 عيع أحناء الصومال،

با ع ااااااااال اإلنسااااااااانية الااااااااا تضاااااااا لع هبااااااااا وكاااااااااالت ا ماااااااام  وإذ يشاااااااايد
عبة هباااد  مسااااعد  شاااعف واملنظ اااات غاااع احليومياااة يف دااارو   ااا املتحاااد 
 الصومال،

باااأو عياااع القااااد  الصاااوماليح  اااد ناشااادوا ع لياااة ا مااام  عل اااا   وإذ حيااايط
املتحد  الثانية يف الصومال أو توا ر دعام جهاودلم يف سابير حتقياق املصااحلة 

 الوطنية واإلنعا ،
اهلااد  املت ثاار يف أو تنجااز ع ليااة ا ماام املتحااد  الثانيااة  جمااددا   وإذ ي كااد

 ،0225مارس /ومال مه تها حبلول آذاريف الص
ااااااااالم  تشاااااااااي ر احلالاااااااااة يف الصاااااااااومال ال تااااااااازالأول  وإذ يقااااااااارر هتديااااااااادا  للس 

ومراعا  من  للظرو  االستثناؤية،  ا يف ذلت بصفة  ا ة عدم وجود  وا مو،
حيوماااة يف الصاااومال، وإذ يتصااار   وجاااف الفصااار الساااابع ماااو ميثااااا ا مااام 

 املتحد ،
 بتقرير ا مح العام؛ يرحف - 0
ةدد والية ع لية ا مم املتحاد  الثانياة يف الصاومال لفارت  أول  يقرر - 2

باساتعراض ةريا  اجمللااس يف  ، رلناا  0222ساابت رب /أيلاول 31إضاافية تنتهاي يف 
علا  أسااس تقريار يقدما  ا ماح العاام  0222يوليا  /متاوز 22موعد ال يتجاوز 

م هبا ع لية ا مم املتحد  يف الصومال وعو احلالة عو امله ة اإلنسانية الا تقو 
 حناااو حتقياااق املصااااحلةاحملاااَرز  ا ماااو يف الصاااومال، وعاااو التقااادم السياساااية وحالاااة

الوطنية، حيص مييو لل جلس، يف ضوء ذلت التقريار واالساتعراض، أو ي لاف 

ل بوالياة ع لياة ا مام املتحاد  يف الصاوما إىل ا مح العام إعداد  يارات تتعلق
 وع لياهتا يف املستقبر؛

علاا  ا مااح العااام ورثلاا  اااااص بالنيابااة وأفااراد ع ليااة ا ماام  يثااين - 3
املتحد  الثانية يف الصومال للجهود الا يض لعوو هبا لتحسح أحوال الشاعف 

 الصوما  وتشجيع ع لية املصاحلة السياسية واإلنعاس والتع ع؛
التااااام مااااع  عيااااع ا طااارا  يف الصااااومال علاااا  التعااااوو حياااص بقااااو  - 2

تنفيااذ االلتزامااات واالتفا ااات  ع ليااة ا ماام املتحااد  الثانيااة يف الصااومال، وعلاا 
، يف ذلااات تلااات املتصااالة بناااز  الساااالح طوعاااا   الاااا و عتهاااا لاااذه ا طااارا ،  اااا

املفاوضاااااات دوو مزياااااد ماااااو التاااااأ ع هباااااد  حتقياااااق املصااااااحلة  وعلااااا  موا ااااالة
 الوطنية؛
عيااااع ا طاااارا  يف الصااااومال باالمتنااااا  عااااو القيااااام بأيااااة  ي الااااف - 5

عنااااال ضااااد ا فااااراد الااااذيو يشاااارتكوو يف ا ع ااااال اإلنسااااانية  أع ااااال ترويااااع أو
 أع ال حفم السالم يف البلد؛ أو

التزامات الدول باأو تنفاذ علا  الوجا  التاام احلظار  ي كد مو جديد - 6
علاا  تورياد أي ناو  مااو ( 0222) 733ماو القارار  5املفاروض  وجاف الفقاار  

 أنوا  ا سلحة واملعدات العسيرية إىل الصومال؛
بالتقااااادم الاااااذي أحرزتااااا  ع لياااااة ا مااااام املتحاااااد  الثانياااااة يف  يرحااااف - 7

 الصومال يف وضع برام  للقضاء والشرطة، ويدعو إىل التعجير بتلت الرام ؛
 عو تقديره للدول ا عضاء الا أسه ت بقاوات أو  ادمت يعرب - 8

مسااااااعدات ساااااو ية أو غعلاااااا إىل ع لياااااة ا مااااام املتحاااااد  الثانياااااة يف الصاااااومال 
يف لااذا الصاادد علاا  ا مهيااة املساات ر  لتااوفع يشااد د عرضاات القيااام بااذلت، و  أو
يلزم مو  وات وماودفح مادنيح ومعادات ودعام ماا  وساو ي لع لياة ا مام  ما

 بفعالية؛املتحد  الثانية يف الصومال لت يينها مو أداء واليتها 

للادول ا عضااء الاا أساه ت  سااعدات  أيضا   يعرب عو تقديره - 2
 دمت الادعم إىل بارام  القضااء والشارطة الصاومالية، ويشاجع علا   إنسانية أو

 تقد  مزيد مو تلت املسامهات عل  سبير االستعجال؛

 .إبقاء املسألة  يد نظره النشط يقرر - 01

اجملت ااااع الاااادو  ينبغااااي أو إوَّ  وبعااااد التصااااويت،  ااااال رثاااار الصااااح
يوا اااار بااااذل كاااار جهااااد ريااااو ملساااااعد  الشااااعف الصااااوما  يف حتقيااااق 

لذا لو ا ساس مو أجر إهناء احلرب أول  وأكد. مصاحلة وطنية حقيقية
االم  ا لليااة واسااتعاد  يف لااذا الصاادد علاا  دور وشاادَّد . يف الصااومالالس 

ينبغاااي أو تتقياااد ع لياااة   وأشاااار إىل أنَّااا. منظ اااة الوحاااد  ا فريقياااة اهلاااام
ا مم املتحد  الثانية يف الصومال  بدأ استهدام التدابع غع القسرية يف 
القيام بواليتها، وأعرب عو اعتقاده بأو احلر النهاؤي لل سألة الصومالية 

 .75يعت د عل  الشعف الصوما  ذات 

________ 
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مو اا أ التام و ال ما جرى يف الصومال إوَّ  و ال رثر نيوزيلندا
فهناااح عادد مااو أوجاا  . علا  ماادى ا شاهر ا ربعااة املاضاية و اافا  سالبيا  

النجااااح امللحوداااة يف مواجهاااة النيساااات وا ساااباب الاااا تفسااار املعااادل 
ولاااذا ماااا ياااربر ا تناااا  وفاااد بلاااده . الب ااايء للساااع علااا  اةبهاااة السياساااية

القاوي بااأو جملااس ا ماو لاايس لدياا  ا ساااس لارفس تو ااية ا مااح العااام 
ياة ع لياة ا مام املتحاد  الثانياة يف الصاومال لفارت  ساتة أشاهر بت ديد وال

وما حتتال إلي  الصومال وع لية ا مم املتحد  يف الصومال أكثر . أ رى
مو أي شيء آ ار يف لاذه املرحلاة لاو فارت  ماو االساتقرار ميياو  الهلاا 
توطياااد املياساااف الاااا د حتقيقهاااا ومعاةاااة املشااااكر الاااا ال تااازال  اؤ اااة 

ولناااااااح مااااااو ا سااااااباب القويااااااة يف سااااااياا اإلدار  املساااااا ولة . تشاااااا بااااااال
اااالم  لع ليااااات حفاااام أسااااباب ماليااااة وأسااااباب تتصاااار بااااالته يط  -الس 

 ما يدعو جملس ا ماو إىل  ناف إ ضاا  شاروط والياة  ايانة -السليم 
لم  ولاذا ال يعاين . ر زمنية مصا نعة موضاوعة العتباارات سياساية طت الس 

ريااااة امل لقااااة يف تااااأ ع ع ليااااة املصاااااحلة إع اااااء ا طاااارا  الصااااومالية احل
فهناح يف الصومال ماو يرحباوو بفر اة التعجيار . هناية ال الوطنية إىل ما

خبااارول ا مااام املتحاااد  ولاااو د لاااذا نتيجاااة ل جاااراء الاااذي اختاااذه اجمللاااس 
املاااربم، فسااانيوو  اااد أحلقناااا ضاااررا  جساااي ا  بالشاااعف الصاااوما  وبامله اااة 

اجمللس ملتزم باحلفاع عل  الع لية احلالية أول  وبين ا أشار إىل. اإلنسانية
ز الت ام    ينبغي لل جلس أو يرك   ال إنَّ فرنَّ   ،0225مارس /ح  آذار

علااا  اعتباااارات ماااو  بيااار أي ناااو  لوجاااود ا مااام املتحاااد  ينبغاااي تو يااا  
، وكيااال مييااو تشااييلها لضاا او أو 0225مااارس /للصااومال بعااد آذار

قادمة سلسا  ومفيدا  للشاعف الصاوما   ادر ييوو االنتقال إىل املرحلة ال
 .76املست ا 

القرار الذي اعت اد للتاو ي كاد علا  إوَّ  و ال رثر الواليات املتحد 
أو  اارب اجملت ااع الاادو  حيااال وتااع  التقاادم حنااو حتقيااق املصاااحلة الوطنيااة 

إىل املسا ولح بالدرجاة ا وىل عاو عر لااة  موجهاا   عاد بالغاا  ، ويت دأ اذ ينفا
التعاادير يف مااد   ديااد الواليااة جبعلهااا أربعااة  وذكاار أوَّ . السااع إىل ا مااام

. أشاااهر والااانص علااا  إجاااراء اساااتعراض للتقااادم ليساااا رارساااة ال معااال هلاااا
وي يااااد وفااااد بلااااده الرسااااالة الشااااديد  اللهجااااة الااااا حاااااول ا مااااح العااااام 

  لااااااو ياااااارتدد يف أو يو ااااااي الية ولااااااي أنَّااااااإىل الفصاااااااؤر الصااااااوم إيصاااااااهلا
اجملت ااااااااع الاااااااادو   ااااااااد أنفااااااااق مااااااااوارد أول  وأكااااااااد. لااااااااذه البعثااااااااة برهناااااااااء
  يف وضاااااااح  باااااااأرواح كثاااااااع  ملسااااااااعد  الصاااااااومال، و اااااااال إنَّااااااا ضاااااااه ة
اجملت اااااع الااااادو  لااااايس فاااااروَّ  م شااااارات واضاااااحة خباااااال  ذلااااات، غيااااااب
  اساااتعداد ملوا ااالة تقاااد  املسااااعد  لشاااعف ال يرغاااف يف مسااااعد علااا 
 .77نفس 

يف بياناا  الااذي أدىل باا  بصاافت  رثاار نيجعيااا، عااو  ،وتساااءل الاارؤيس
وتساااءل ع ااا إذا  . اإلجااراء الااذي يتعااح علاا  اجملت ااع الاادو  أو يتهااذه

كاو ينبغي لألمم املتحد  أو تق ع مساعدهتا للصومال وأو تتهل  عو 
________ 

 .01إىل  8املرجع نفس ، الصفحات  76
 .02و  00املرجع نفس ، الصفحتاو  77

الصاااااااااوماليح تاركاااااااااة  إياااااااااالم ملصاااااااااع ال حيااااااااادده الشاااااااااعف الصاااااااااوما ، 
 طااارا  وا حااازاب الاااا تساااي ر علااا  أدوات العناااال والقسااار يف ا وإ اااا

وفقاااا  ل حصااااؤيات ماااو أ اااغر ”البلااد، حااا  وإو كانااات تلااات العنا ااار 
الااادعو  الاااا يوجههاااا أول  وفاااد نيجعياااا يااارىإوَّ  و اااال. “ا  ليااات عاااددا  

أرياااد  ساااو النياااة إذا مااااالقااارار الاااذي اعت اااد للتاااو إىل ا طااارا  برباااداء حت 
عاام ا ماام املتحااد  يف الصااومال حت اار يف طياهتااا ميااز   ضاا او اساات رار د

احلالااااااة يف الصااااااومال، بساااااابف أول  الوفااااااد يعتقااااااد كااااااذلتأول  إالَّ  .كبااااااع 
 اا يف ذلات بصافة  ا اة عادم وجاود  -الظرو  االستثناؤية احملي ة هباا 

تساااتحق دراساااة  ا اااة أكثااار مروناااة وال ةاااف أو تعااااا  يف  -حيوماااة 
  لياااات ا مااام املتحاااد  ا  ااارى حلفااامنفاااس اإلطاااار الاااذي تعاااا  فيااا  ع

لم   .الا تتوافر فيها سل ات حيومياة وغاع حيومياة ذات مصادا يةالس 
مااو أناا  سااييوو مااو اا ااأ أو تشاار  ا ماام املتحااد  يف املسااتقبر وحااذَّر 
 0225مااارس /يف آذاراحملاادَّد  أي  باار حلااول املوعااد املباادؤي -القريااف 

دوو أو تأ ااااذ بعااااح االعتبااااار يف إحااااراز نتاااااؤ  سااااريعة  -بفاااارت  طويلااااة 
 .78درو  الصومال ااا ة

رسااالة موجَّهااة إىل ا مااح العااام : 0222يولياا  /متااوز 28املاا ر   رررالمقرر
 مو الرؤيس

املاا ر  ( 0222) 223بااالقرار وع ااال   ،0222يولياا  /متااوز 08يف 
عااو  الحقااا  تقرياارا   ا مااح العااام إىل اجمللااس اادَّم  ،0222مااايو /أيااار 30

ع لية ا مم املتحد  الثانية يف الصومال استعرض في  اةهود الا بذلتها 
 .72الع لية لتحسح احلالة العامة يف الصومال

احلالااااة العامااااة يف الصااااومال  ااااد أول  وذكاااار ا مااااح العااااام يف التقرياااار
تااادلورت مناااذ تقرياااره ا  ااااع، و ا اااة يف مقديشاااو، بسااابف اسااااتئنا  

احليا  اليومية يف كثع أول  غع. اد أع ال النهفالقتال بح الفصاؤر وازدي
ماااااو ا  ااااااليم تعاااااود إىل جمرالاااااا املعتااااااد، ك اااااا أ اااااذ اإلنتاااااال الزراعاااااي يف 
االنتعاااااا ، وةااااارى إحاااااراز تقااااادم يف إعااااااد  بنااااااء امل سساااااات، وخبا اااااة 

وعلااا  الااارغم ماااو لاااذه الااادالؤر . م سساااات الشااارطة والنظاااام القضااااؤي
    يعااد لناااح خب اا  ب يئااة إىل حااد أنَّاا اإلةابيااة، تسااع ع ليااة املصاااحلة

ماااارس /يااادعو لالعتقااااد باااأو لاااد  إجنااااز لاااذه الع لياااة حبلاااول آذار ماااا
واإلرجاااء املتياارر لل اا مترات، ودهااور جم وعاااات . مييااو حتقيقاا  0225

فرعيااااة جديااااد ، وعاااادم وجااااود ع ليااااة مصاااااحلة  ااااد وللااااد االن بااااا  بااااأو 
وأبلاااغ . هناياااة ال ىل ماااااحملادااااات باااح الزع ااااء الصاااوماليح  اااد تسااات ر إ

عااد تقيي ااا  متع قااا  طلااف إىل رثلاا  اااااص أو يت بأنَّاا   ا مااح العااام اجمللااس
إجاااااراء أيضااااا   و ااااارر. إلميانااااات حتقياااااق املصاااااحلة الوطنياااااة يف الصااااومال

استعراض شامر لقدرات القوات احلالية لع لياة ا مام املتحاد  الثانياة يف 
فااااااد بعثاااااة  ا ااااااة سااااااتقدم وينااااااوي، يف لاااااذا الصاااااادد، أو يو . الصاااااومال

 .تو يات بشأو حجم القو  مستقبال  
________ 
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، أبلغ الرؤيس ا مح العاام 022281يولي  /متوز 28وبرسالة م ر ة 
اسااتعرض أعضاااء جملااس ا مااو احلالااة يف الصااومال علاا  النحااو :  ااا يلااي

و اااد . 0222ماااايو /أياااار 30املااا ر  ( 0222) 223املرتاااأى يف القااارار 
 08بااع ال ااابع الشاامر لتقريااركم املاا ر  ساهر مااو االسااتعراض إىل حاد ك

 .0222يولي  /متوز
حاااارزت يف والحاااام أعضاااااء اجمللااااس مااااع االرتياااااح املياسااااف الااااا أت 

الصومال عل  اةبهة اإلنسانية،  ساعد  ع لية ا مم املتحد  الثانية يف 
 و اد رحباوا. الصومال ووكاالت ا مم املتحاد  واملنظ اات غاع احليومياة

يف جمااااال إعاااااد  إنشاااااء جهااااازي الشاااارطة والقضاااااء حملااااَرز ا بالتقاااادمأيضااااا  
 .الصوماليح وكذلت يف أنش ة إزالة ا لغام

وأعضاء اجمللس يشاطرونيم القلق البالغ إزاء التقدم الشديد الضآلة 
ر يف ع لياااة املصااااحلة الوطنياااة الصاااومالية مناااذ إعاااالو ناااعويب ج  الاااذي ستااا
يف مااا  را   الااذي حااادع ، وإزاء التااادلور0222ماااارس /آذار 22املاا ر  

حالااة ا مااو يف الصااومال ولاام يعربااوو عااو  يبااة ا ماار للتأجياار املتياارر 
ملا متر املصااحلة الوطنيااة واجت اعا  التحضااعي، اللاذيو   يتتفااق بعاد علاا  

 .مياو انعقادمها مواعيد أو
 ونظرا  للحالة يف الصومال املو وفة يف تقريركم، رأى أعضاء اجمللس

مل ااااااااثليم اااااااااااص للصااااااااومال برعااااااااداد تقياااااااايم متع ااااااااق تااااااااوجيهيم أول َ 
الحت االت املصاحلة الوطنياة يف الصاومال يعتارب أنساف ال ارا وأفضالها 

بقاااراركم إيفااااد بعثاااة  ا اااة إىل أيضاااا   و اااد رحباااوا. ماااو حياااص التو يااات
ىل جملااس ا مااو بشااأو حجاام ع ليااة ا ماام إالصااومال وتقااد  تو اايات 

 .و ت ريو يف أ ربتقبر وذلت املتحد  الثانية يف الصومال يف املس

او ماو ابيا(: 3208ة ااةلس) 0222 س اأغس/آب 25امل ر   رررررالمق
 الرؤيس

تقريارا   ا ماح العاام إىل اجمللاس ادَّم  ،0222أغس س /آب 07يف 
عرض فيا  تقيي ا  الحت ااالت املصااحلة الوطنياة يف الصاومال، وأفااد عاو 

وتقااااد  تو اااايات بشااااأو إميانيااااة البعثااااة ااا ااااة الااااا أرساااالها ملنا شااااة 
ختفاااايس مسااااتوى القااااوات املهصصااااة لع ليااااة ا ماااام املتحااااد  الثانيااااة يف 

 .80الصومال
ااالفااات والنزاعااات املساات ر  بااح إوَّ  و ااال ا مااح العااام يف التقرياار

الفصاااااااؤر وعاااااادم االتفاااااااا بشااااااأو ال راؤااااااق الع ليااااااة أدت إىل اسااااااتحالة 
وميااو االجت اا  التحضاعي التو ر ح  ا و إىل اتفااا بشاأو موعاد 

وبالتااا  د تأجياار انعقاااد ماا متر املصاااحلة . لعقااد ماا متر املصاااحلة الوطنيااة
إىل أجار  0222ماايو /أياار 05الوطنية الذي كاو مو املقرر عقده ياوم 

غاااع مسااا   وباإلضاااافة إىل لاااذه اةهاااود علااا  الصاااعيد الاااوطين، رعااات 
________ 

81 S/1994/898. 
80 S/1994/977. 

 العشااااااؤر علااااا  ماااااا باااااح اجت اعاااااات مصااااااحلة يفأيضاااااا   ا مااااام املتحاااااد 
املساتويات احمللياة والق اعيااة واإل لي ياة ماو أجاار دفاع ع لياة السااالم إىل 

يونيااا  /حزياااراو)وتضااا نت لاااذه االجت اعاااات اجت اااا  غلياااايو . ا ماااام
اااااا(0223 أغسااااااا س /آب -يونياااااا  /حزيااااااراو)لم جوباالناااااااد ، وماااااا متر س 
كيساااااااا ايو، )، وماااااااا متر املصاااااااااحلة يف من قااااااااة جوبااااااااا الساااااااافل  (0223
 -يونيا  /دوبلاي، حزياراو)وم متر مصاحلة ابسامي ( 0222ي  يون/حزيراو
، و د أدت لذه االجت اعات، يف جم لها، إىل تعزيز (0222يولي  /متوز

 . إميانات حتقيق املصاحلة الوطنية
النزاعاااات دا ااار أول  ع وماااا   م بااا   ماااو املساالَّ وذكاار ا ماااح العاااام أنَّااا

مو السيد عل  مهادي  املسي ر ، الا ينت ي إليها كر“ لاويي”عشع  
أكرب عقبة أمام املصاحلة الوطنياة و اد تشي ر  واةنرال حم د فرح عيديد،

أعربااا كالمهااا عااو رغبته ااا يف املشاااركة يف ماا متر املصاااحلة دا اار عشااع  
 . “لاويي”

  بتعااوو ا طارا  املعنياة رثل  ااااص يارى أنَّاإوَّ  و ال ا مح العام
املصاااحلة دا اار عشااع  لاااويي يف الو اات  وباادعم اجملت ااع الاادو ، سااتتم

املناسااااف الااااق منااااا  إةااااايب لعقااااد ماااا متر لل صاااااحلة الوطنيااااة وتشاااايير 
وسايتي  لاذا للحيوماة . 0222حيومة م  تة يف الربع ا  ع ماو عاام 

االنتقاليااة االاااة أشااهر لاادعم الرتتيبااات االنتقاليااة املتفااق عليهااا  باار إمتااام 
. 0225مااارس /لصاومال ماع هناياة آذارمه اة ع لياة ا مام املتحااد  يف ا

  ليسات ويف حح يتفق ا مح العام مع تقييم رثل  ااااص، فقاد  اال إنَّا
ملاا متر لاااويي ومااع حاليااا     ةااري التحضااعلناااح عالؤاام واضااحة علاا  أنَّاا

تعلي ات إىل رثل  اااص ليي يوفر كر ما مييو توفعه وجَّ   ذلت، فقد
 طرا  املعنياة ماو أجار عقاد ذلات املا متر مو دعم للجهود الا تبذهلا ا

ا ت ورات مقلقة يبدو أهنَّ أيضا   وكانت لنالت. يف ا سابيع القليلة املقبلة
احملالفااة : فالفئتاااو املتعاديتاااو. لل صاااحلة الوطنيااة معاديااا   تساالت مسااليا  

الوطنياااااة الصاااااومالية، واحملالفاااااة الصاااااومالية ل نقااااااذ، ال تااااازاالو تشاااااجعاو 
يف االتفا ااات الااا انتهااي  د فصاااؤر جديااد  ليساات أطرافااا  وتسااهالو إةااا

 ولذا التياار يف الفصاؤر سيزيد مو تعيع. إليها يف أديس أبابا ونعويب
ا فاااا أمااام االجت ااا  التحضااعي، وأمااام ماا متر املصاااحلة الوطنيااة الااذي 

 . إب اء سيعلو، وةف التغلف علي  دوو
ة ا مام املتحاد  الثانياة يف ما يتعلاق برميانياة ختفايس  او  ع ليا ويف

الصاااومال، أفااااد ا ماااح العاااام باااأو البعثاااة ااا اااة  اااد أو ااات بتهفااايس 
علاا  أو ال يزيااد  0222ساابت رب /فاارد بنهايااة أيلااول 07 211القااو  إىل 

أكتاااااوبر أو  اااااالل /فااااارد بنهاياااااة تشاااااريو ا ول 05 111عاااااددلا علااااا  
وكانااااات  اااااد نبهااااات إىل ضااااارور  التاااااأين . 0222ناااااوف رب /تشاااااريو الثااااااين

 . ومراعا  الظرو  لدى تقرير إجراء أي ختفيضات إضافية
  علاا  ضااوء مااا تقاادم، وبعااد إجااراء اسااتعراض و ااال ا مااح العااام إنَّاا

  ااا ة، انتها  إىل أنَّا متأو للتقارير الا  دمها إلي  رثل  اااص والبعثة
ينبغي لألمم املتحد  أو توا ر،  الل ماد  أطاول  لايال، إع ااء القااد  

 ماا الصوماليح فر ة إلدهار استعدادلم للتعاوو ماع ا مام املتحاد  ويف
باأو ( أ: )ولذلت أو    ا يلاي. النتشال بلدلم مو اهلو  بينهم، تو يا  
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كار ماا يف وساعها لتساهير عقاد تبذل ع لية ا مم املتحد  يف الصومال  
باأو يتهاذ  اؤاد ( ب)؛ 0222سبت رب / بر هناية أيلول“ لاويي”م متر 

ملاا تو اي وفقاا   ،0 511 باااالقو  تدابع فورية لتهفيس عدد أفراد القو  
، ماااو 05 111بااا  البعثاااة ااا اااة، مث، بعاااد ذلااات، لتقليااار أفرادلاااا إىل 

ا علا ( ل)عيع الرتاف، يف أ ارب فر اة ريناة؛  رز ضاوء التقادم الاذي حيت
، سااايقدم إىل 0222سااابت رب /با ااااه املصااااحلة الوطنياااة حااا  هناياااة أيلاااول

تقريارا   ،0222أكتاوبر /تشاريو ا ول 05جملس ا مو، يف موعد أ صاه 
أو ينظااار ( د)عاااو مساااتقبر ع لياااة ا مااام املتحاااد  الثانياااة يف الصاااومال؛ 
لاااا  متديااااد واليااااة جملااااس ا مااااو يف املوافقااااة، ا و أو يف و اااات الحااااق، ع

ا مااااااااااام املتحاااااااااااد  يف الصاااااااااااومال ملاااااااااااد  شاااااااااااهر واحاااااااااااد، حااااااااااا    اااااااااااو 
، ماااااو أجااااار إفسااااااح اجملاااااال لدراساااااة 0222أكتاااااوبر /ا ول تشاااااريو 30

 أكتاوبر، واختااذ/تشاريو ا ول 05الذي سيقدم  يف موعد أ صاه  التقرير
     اااط لل ااااوارئنقَّ صااااا  وتتااابانتظاااار ذلااات، أو تت ( لااااا)إجاااراء بشاااأن ؛ 
 . أعاله( ل)عة الياملة مو اايارات املشار إليها يف إطار تتناول اجمل و 

، أدرل 0222أغس س /آب 25، املعقود  يف 3208ويف اةلسة 
أغساا س /آب 07اجمللااس يف جاادول أع الاا  تقرياار ا مااح العااام املاا ر  

بناااء   وبعاد إ ارار جادول ا ع اال، دعااا اجمللاس رثلاة الصاومال،. 0222
يف املنا شاااااة بااااادوو أو يياااااوو هلاااااا احلاااااق يف طلبهاااااا، إىل املشااااااركة علااااا  

لا  يف أعقااب    اد أتذو أنَّا (االحتااد الروساي)مث أعلاو الارؤيس . التصويت
بح أعضاء جملس ا ماو، باأو ياد  بالبيااو في ا أتجريت  الا املشاورات

 :82التا  باسم اجمللس
 بتقريااار ا ماااح العاااام املقااادَّم إىل جملاااس ا ماااوعل اااا   جملاااس ا ماااوحيااايط 

 . بشأو الصومال وباإلحاطات املقدمة مو ا مانة العامة
 ع  مقتر سبعة جنود لناود وجارح تساعة آ اريو،جملس ا مو، و د روَّ  إوَّ 

املتحاد   أغس س كانوا يع لوو يف ع لياة ا مام/آب 22بالقرب مو بيدوه يف 
ااالم  حفاام الثانيااة يف الصااومال، ياااديو بشااد  لااذا اهلجاااوم املاادبر علاا  أفاااراد الس 

ومسااااعد  أساسااايح  التااابعح لألمااام املتحااد  الاااذيو كاااانوا يقومااوو بتقاااد  دعاام
لوالياة جملاس  الصاومال تنفياذا   لل جهود اإلنساين الذي يبذل  اجملت اع الادو  يف

ود الاااذيو  ااادموا اااااار اةنااااااسوأت  ويعااارب اجمللاااس عاااو تعازيااا  حليوماااة اهلناااد. ا ماااو
 . التضحية القصوى يف مساعد  شعف الصومال

ويعااااااارب اجمللاااااااس عاااااااو  لقااااااا  الباااااااالغ بشاااااااأو حالاااااااة ا ماااااااو املتااااااادلور  يف 
ضااااااااد أفااااااااراد ع ليااااااااة املوجَّهااااااااة  ويشااااااااجف اهلج ااااااااات واملضااااااااايقات الصاااااااومال

املتحااااد  الثانيااااة يف الصااااومال وغااااعلم مااااو ا فااااراد الاااادوليح العاااااملح يف  ا ماااام
 . الصومال

 مساابقا   التو اار إىل تسااوية سياسااية داؤ ااة مااا زال شاارطا  أول  وياارى اجمللااس
لم  غل عن  إلعاد  ال وا مو، وإ امة لياكر و دمات احليومة املركزية مو الس 

جديااااااد وباااااادء ع ليااااااة اإلهناااااااض والتع ااااااع للبنيااااااة اال تصااااااادية واالجت اعيااااااة يف 
 .الصومال

________ 
82 S/PRST/1994/46. 

ويشاااااااعر اجمللاااااااس بباااااااالغ القلاااااااق لعااااااادم إحاااااااراز تقااااااادم يف املصااااااااحلة باااااااح 
لعاااااادم انعقااااااااد  ولااااااو يعاااااارب عااااااو  لقاااااا  بوجاااااا   اااااااص. الصااااااومالية الفصاااااااؤر

عاة علا  املصاحلة الوطنية، الذي وافقت علي  ا طرا  اا ساة عشار املو    م متر
والااااااااذي كاااااااااو  0222مااااااااارس /آذار 22اتفاااااااااا أديااااااااس أبابااااااااا يف نااااااااعويب يف 

ويثااااين اجمللااااس علاااا  جهااااود امل ثاااار . 0222مااااايو /أيااااار 05انعقاااااده يف  مقااااررا  
يااااااة املصاااااااحلة الوطنيااااااة، إىل إعاااااااد  تنشاااااايط ع ل الراميااااااة لألمااااااح العااااااام اااااااااص

ويف . املبااااادرات واملاااا مترات احملليااااة واإل لي يااااة تشااااجيع ذلاااات مااااو  ااااالل يف  ااااا
أمهياااة كاااربى علااا  التعجيااار بتحقياااق املصااااحلة باااح  اجمللاااس قالصااادد، يعل ااا لاااذا

ع ااااااااارتاح عياااااااااباش“ لااااااويي”ع  اااااااااباااااح ب اااااوو عش ماااااا يف ي اااااااااس العشااااااؤر، وال
  .رااح با ماااااملعني

طبيعااة واساات رار الاادعم واملااوارد الاادوليح اللااذيو أول  اجمللااس علاا يشااد د و 
يقدمه ا اجملت ع الدو  إىل الصومال،  ا يف ذلات اسات رار وجاود ع لياة ا مام 
املتحااااد  الثانيااااة يف الصااااومال، يتو فاااااو إىل حااااد كبااااع علاااا  تصاااا يم ا طاااارا  

 . الصومالية عل  حتقيق تسوية سياسية
ويذكور اجمللس ا طرا  الصومالية بأو مستقبر بلدلم يف أياديهم وحياثهم 
مااار  أ ااارى علااا  باااذل كااار اةهاااود لااادفع عجلاااة ع لياااة املصااااحلة السياساااية يف 

 . الصومال إىل ا مام
التهفااايس املبااادؤي املقااارتح ماااو جاناااف ا ماااح العاااام يف أول  ويااارى اجمللاااس

الصاااااومال مالؤااااام يف الظااااارو   اااااوات ع لياااااة ا مااااام املتحاااااد  الثانياااااة يف  عااااادد
علاااااااا  وجااااااااوب إيااااااااالء االلت ااااااااام يف املقااااااااام يشااااااااد د و . يف الصااااااااومال الساااااااااؤد 
لضاااااااااا او سااااااااااالمة وأمااااااااااو أفااااااااااراد ع ليااااااااااة ا ماااااااااام املتحااااااااااد  الثانيااااااااااة يف  ا ول

وغاااااعلم ماااااو ا فاااااراد الااااادوليح،  اااااا فااااايهم مودفاااااو املنظ اااااات غاااااع  الصاااااومال
الصااااومالية عااااو أمااااو  ويف لااااذا السااااياا، ي كااااد مساااا ولية ا طاااارا . احليوميااااة

 . وسالمة ل الء ا فراد
وياااااااادعو جملااااااااس ا مااااااااو ا مااااااااح العااااااااام إىل أو يقاااااااادم إىل اجمللااااااااس  باااااااار 

املتعل قاة  عو االحت ااالت موضوعيا  تقريرا    د  كافية 0222سبت رب /أيلول 31
ماا يتعلاق  باملصاحلة الوطنية يف الصومال وعو اايارات الا مييو ا  اذ هباا يف

 . لية ا مم املتحد  الثانية يف الصومال ستقبر ع 

القااااارار (: 3232اةلسااااة ) 0222سااااابت رب /أيلااااول 31املااااا ر   المقرررررر
226 (0222) 

ا مااح العااام إىل اجمللااس اةاازء  اادَّم  ،0222ساابت رب /أيلااول 07يف 
ا ول ماااو تقريااار بشاااأو احلالاااة يف الصاااومال عااارض فيااا  و ااااؤع الت اااورات 

 .83السياسية وا منية واإلنسانيةاةديد  يف اجملاالت 
  منذ تقرياره ا  اع، و ال ا مح العام يف اةزء ا ول مو التقرير إنَّ 

أجاارى رثلاا  اااااص مشاااورات ميثفااة مااع الساايد علااي مهاادي واةناارال 
________ 

83 S/1994/1068 أكتاوبر /تشاريو ا ول 02؛ و د  در اةزء الثاين مو التقريار يف
 .S/1994/1166حتت الرمز  0222
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بعقاااد ماااا متر املتعل قاااة  حم اااد فااارح عيدياااد وإمااااام حاااراب بشاااأو الرتتيبااااات
و ااد أ  اار . املصاااحلة الوطنيااةوماا متر “ لاااويي”السااالم اااااص بعشااع  

سييوو مو الضروري ترتيف اجت اعاات بأنَّ   إمام حراب مبعوا  اااص
منفصاالة بااح حاارب جاادير وب ااوو العشااع  ا  اارى  باار الشاارو  يف عقااد 

وعلاااا  امتااااداد “ لاااااويي”جلسااااة عامااااة ملاااا متر السااااالم اااااااص بعشااااع  
د مااو زع اااء ا سااابيع القليلااة املاضااية، عقااد اإلمااام اجت اعااات مااع عااد

مبااادرات أول  بشااير عااام، يباادو ، ب ااوو العشااع  و ااال ا مااح العااام إنَّاا
اإلمااام وغااعه مااو زع اااء عشااع  لاااويي املعنيااح كاااو هلااا أااار مفيااد علاا  

زعاااايم ماااا متر املصاااااحلة يف جوبااااا إوَّ  و ااااال. الوضااااع ا مااااين يف مقديشااااو
إىل دمااا   السااافل  ومااا متر املصااااحلة يف أبساااامي وا اااال االجت اااا  ساااعيا  

االم  ع ليااا السااالم لتعزيااز يف كاار مااو من قااا جوبااا الساافل  وجوبااا الس 
واجت ااااع رؤاااايس احلركااااة الوطنيااااة الصااااومالية بروساااااء الفصاااااؤر . الوساااا  

 السياساااااااية الثالااااااااة ا  اااااااارى املوجاااااااود  يف الشاااااااا ال الغاااااااريب وأ اااااااادروا
أمااارا   انفصاااال الشااا ال لااايسأول  يعلاااو، باااح أماااور أ ااارى، مشااارتكا   بياناااا  
وأو ماااا متر املصاااااحلة الوطنيااااة الااااذي تو اااااه إعااااالو  مستصااااوبا   وال ياجمااااد

، وينبغااااااااي أو ينعقااااااااد يف موعااااااااد ال يتجاااااااااوز نااااااااعويب  ااااااااد تااااااااأ ر كثااااااااعا  
وا ااااااااااارتح البيااااااااااااو كاااااااااااذلت نظاااااااااااام حيااااااااااام . 0222سااااااااااابت رب /أيلاااااااااااول
ماااااااو الفصااااااااؤر ا ربعاااااااة باساااااااتهدام  للصاااااااومال ونقااااااار عرضاااااااا   فيااااااادرا 
ويف . وجاااااود  يف اةناااااوباحل ياااااد  للتوساااااط باااااح الفصااااااؤر امل مسااااااعيها

وفاااد  0222أغسااا س /آب 31الصااادد، و ااار إىل مقديشاااو ياااوم  لاااذا
وكااو الوفااد يعتازم كااذلت االلتقاااء . مشارتح للتوسااط باح فصاااؤر اةنااوب

 . باإلمام

بتعاااوو عيااع املعنيااح، مييااو أو تاا دي    رلنااا  وذكاار ا مااح العااام أنَّاا
مااااو ع ليااااة ا ماااام اةهااااود الااااا تبااااذهلا ا طاااارا  الصااااومالية،  ساااااعد  

املتحاااااد  الثانياااااة يف الصاااااومال، إىل عقاااااد مااااا متر للساااااالم دا ااااار عشاااااع  
عقااااد االجت ااااا  التحضااااعي ملاااا متر املصاااااحلة الوطنيااااة يف هنايااااة . لاااااويي
ر ماو عادم التغاضاي عاو الصاعوبات   حذَّ بيد أنَّ . 0222سبت رب /أيلول

ااا ياااذ اتفاااا ي رت وأحب ااات اةهاااود الساااابقة الرامياااة إىل تنفاملثب اااة الاااا أ َّ
  بالرغم وبشأو اةوانف ا منية،  ال ا مح العام إنَّ . أديس أبابا ونعويب

القااو  ستوا اار أداء املهااام الرؤيسااية املسااند  إليهااا  وجااف الواليااة أول  مااو
احلالية، فقد بدأت االعتبارات ا منية تا ار بالفعار يف أداء ع لياة ا مام 

ونتيجااااة . القااااو    يااااع القااااواتوهلااااذا  اااارر  اؤااااد . املتحااااد  يف الصااااومال
 لتج يااع القااوات وع ليااة التهفاايس، فقااد د بالفعاار سااحف اةنااود مااو

أكتاااااوبر /موا اااااع وستسااااات ر الع لياااااة، وحبلاااااول هناياااااة تشاااااريو ا ولعااااادل  
  بصور  ، ستيوو ع لية ا مم املتحد  الثانية يف الصومال، مركزَّ 0222

وحذَّر  .وه وكيس ايومن قة مقديشيو وبيد: رؤيسية، يف االاة أماكو لي
القااو  ستوا اار  ايااة املااوانئ وامل ااارات الرؤيسااية أول    بااالرغم مااومااو أنَّاا

ومرافقااة القوافاار اإلنسااانية، فرهنااا لااو تعااود  ااادر  علاا  تااوفع  ايااة داؤ ااة 
لوكاااااالت ا ماااام املتحااااد  واملنظ ااااات غااااع احليوميااااة يف املوا ااااع الااااا د 

 . إ الولا

  يتو ع أو ييوو يف مقادوره أو يقادم إىل أنَّ وأشار ا مح العام إىل 
أكتااوبر اةاازء الثاااين مااو التقرياار /جملااس ا مااو يف منتصااال تشااريو ا ول

ماا يتعلاق  الحت االت املصااحلة الوطنياة وتو ايات يف الذي يضم تقيي ا  
وعلا  لاذا فقاد ياود اجمللاس .  ستقبر ع لية ا مم املتحد  يف الصاومال

ة ااا اااااة بع لياااااة ا مااااام املتحاااااد  الثانياااااة يف أو ينظااااار يف متدياااااد الواليااااا
 . الصومال ملد  شهر
، أدرل 0222سابت رب /أيلاول 31، املعقود  يف 3232ويف اةلسة 

ساابت رب /أيلااول 07اجمللااس يف جاادول أع الاا  تقرياار ا مااح العااام املاا ر  
بناااء   عااد إ اارار جاادول ا ع ااال، دعااا اجمللااس رثلااة الصااومال،بو  0222
املشااااااركة يف املنا شاااااة بااااادوو أو يياااااوو هلاااااا احلاااااق يف  طلبهاااااا، إىلعلااااا  

انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشارو  ( إسبانيا)الرؤيس ووجَّ   .التصويت
، وانضاا ت فرنسااا ونيجعيااا ونيوزيلناادا 82 اارار مقاادَّم مااو إساابانيا ورواناادا

 . وامل لية املتحد  إىل مقدمي مشرو  القرار
  وتا   02بأغلبية واعتت د  مشرو  القرار للتصويتطترح  وبعد ذلت

عااااااو  (الوالياااااات املتحااااااد )امتنااااااا  عضاااااو واحااااااد ماااااع  شاااااايء مقابااااار ال
 : ما يلي نص  ، ويف(0222) 226بو ف  القرار  ،التصويت

 ، جملس ا مو إوَّ 
 0222ينااير /كاانوو الثااين  23املا ر  ( 0222) 733إىل  اراره  إذ يشع

 وعيع القرارات ا  رى ذات الصلة، 
أغسااا س /آب 25إىل بيااااو رؤااايس جملاااس ا ماااو املااا ر   أيضاااا   وإذ يشاااع

0222 ، 
 .0222سبت رب /أيلول 07يف تقرير ا مح العام امل ر   و د نظر

إزاء تااااااادلور البيئاااااااة ا منياااااااة، وإذ ياااااااديو بقاااااااو   وإذ يساااااااوره باااااااالغ القلاااااااق
االعتداءات واملضايقات املرتيبة ضاد ع لياة ا مام املتحاد  الثانياة يف الصاومال 

د فااااراد الاااادوليح ا  ااااريو العاااااملح يف الصااااومال، وإذ وا  علاااا  مساااا ولية يشااااد 
 ا طرا  الصومالية عو أمو وسالمة ل الء ا فراد، 

شااعف الصااومال يتح اار املساا ولية النهاؤيااة عااو أول َ  وإذ ي كااد مااو جديااد
 حتقيق املصاحلة الوطنية وعو إعاد  بناء بلده، 

الاااادوليح اللااااذيو يلتاااازم هب ااااا اجملت ااااع طااااابع الاااادعم واملااااوارد أول َ  وإذ ي كااااد
الدو   اه الصومال ومدهت ا،  ا يف ذلت است رار وجود ع لية ا مم املتحد  
الثانياااة يف الصاااومال، يتو فااااو إىل حاااد كباااع علااا  تصااا يم ا طااارا  الصاااومالية 

 عل  حتقيق حر توفيقي سياسي، 
جهودلااا ، يف لااذا الصاادد، ا طاارا  الصااومالية علاا  مضاااعفة وإذ حيااص

 إلحراز تقدم يف ع لية املصاحلة الوطنية يف الصومال، 

________ 
82 S/1994/1119. 
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قااادم إىل اجمللاااس حبلاااول منتصاااال و يأ ا ماااح العاااام يعتااازمأول َ  وإذ يالحااام
أكتااااوبر تقيي اااا  الحت اااااالت املصاااااحلة الوطنيااااة وتو اااايات  بشااااأو /تشااااريو ا ول

 مستقبر ع لية ا مم املتحد  يف الصومال 
متدياااد والياااة ع لياااة ا مااام املتحاااد  الثانياااة يف الصاااومال ملاااد   يقااارر - 0

، يقاااوم اجمللاااس  بلهاااا 0222أكتاااوبر /تشاااريو ا ول 30شاااهر واحاااد تنتهاااي يف 
 برجراء دراسة شاملة لوالية ع لية ا مم املتحاد  الثانياة يف الصاومال بغياة الباتل 

 يف مستقبلها؛
ل التحضاااعية ا ماااح العااام علااا  موا ااالة وتيثيااال ا ع اااا يشااجع - 2

بتنفيااذ مااا مييااو أو يتهااذه اجمللااس مااو مقااررات،  ااا املتعل قااة  للرتتيبااات ال ارؤااة
يف ذلت سحف ع لية ا مم املتحد  الثانية يف الصومال يف غضاوو إطاار زماين 

 حمدد؛
اساتعداده للنظار يف إرساال بعثاة ماو اجمللاس إىل الصاومال يف  يعلاو - 3

ياساااية الصاااومالية مباشااار  باااآراء اجمللاااس الو ااات املناساااف إلباااال  ا حااازاب الس
 بشأو احلالة يف الصومال وبشأو مستقبر وجود ا مم املتحد  لناح؛ 

 .أو يبقي املسألة  يد نظره النشط يقرر - 2
د بلاااده سااابق لااا  أو أيَّاااأول  وبعاااد التصاااويت، أشاااار رثااار فرنساااا إىل

إهنااء  التهفيس التدرةي لقوات ع لياة ا مام املتحاد  يف الصاومال بغياة
    ال ياازال ي ياد ذلات، حا  أنَّاا، وأنَّا0225ماارس /لاذه الع لياة يف آذار

  ماو أنَّاوحاذَّر  .عل  استعداد لل شااركة يف منا شاة بشاأو لاذا املوضاو 
 و اال. بالنسبة جمللس ا مو أو ينهاي  او   بار أواهناا   عا   سييوو  رارا  

سياسي يف الصومال، عدم إحراز تقدم حنو إةاد حر أول  بلده يدرحإوَّ 
وعجااز القااو ، يااربراو إجااراء منا شااة حقيقيااة ومستفيضااة يف جملااس ا مااو 

منا شاااة ينبغاااي أو يتهاااذ علااا  إارلاااا  ااارارات بشاااأو مساااتقبر ع لياااة  -
ا مااااام املتحاااااد  الثانياااااة يف الصاااااومال وإبقااااااء تواجاااااد ا مااااام املتحاااااد  يف 

    ينبغااااااي لألماااااام املتحاااااادوعلاااااا  أي حااااااال، ياااااارى بلااااااده أنَّاااااا. الصااااااومال
توا اار، ب ريقااة أو بااأ رى، االضاا ال  باادور يف الصااومال، وذلاات  أو

بغيااااااة توطيااااااد املنجاااااازات الااااااا حققتهااااااا ع ليااااااة ا ماااااام املتحااااااد  الثانيااااااة 
الصاااااااومال، ماااااااو أجااااااار حتقياااااااق املصااااااااحلة الوطنياااااااة، إذا اسااااااات اعت  يف

ذلااات، وتاااوفع املسااااعد  اإلنساااانية، واإلساااهام يف إعااااد  إع اااار  املنظ اااة
 . 85البلد

الصوماليح   يبدوا أي أول    ملو دواعي ا سالإنَّ عت او  رو ال رث
ولاذا ال يارى وفاد بلاده .  اوب إةايب أو رغبة يف حر مشايلة  الفهام

القرار أول  واعترب. الست رار تواجد  وات ا مم املتحد  يف الصومال مربرا  
شهر   رب جملس ا مو  ارب عل  النفاد، وأوَّ أول  الذي اختذ للتو يظهر

أكتااوبر يعتاارب مرحلااة حا ااة بالنساابة لع ليااة ا ماام املتحااد  /تشااريو ا ول
ر أو يتضااا و القااارار إشاااار  وفاااد بلاااده كااااو يفض اااأول  وماااع. يف الصاااومال

و اارحية إىل املرحلااة املصااعية الااا متاار هبااا ع ليااة ا ماام املتحااد   واضااحة
وت  ااافرنَّااا   الصاااومال،  اااا يف ذلااات إميانياااة إهنااااء الع لياااة برمتهاااا، يف

________ 
85 S/PV.3432 3و  2، الصفحتاو. 

ذلاات مييااو أو أول  علاا  اعتبااار ذلاات لصااا  القاارار الااذي اعت ااد تااوا   مااع
ييااااوو  ثابااااة الفر ااااة ا  ااااع  للشااااعف الصااااوما  لتجاااااوز حمنتاااا  وحاااار 

 . 86مشاكل 
  كاااو لناااح علاا  امتااداد الواليااة و الاات رثلااة الواليااات املتحااد  إنَّاا

مادهتا أربعاة احلالية لع لية ا مم املتحد  يف الصاومال، ولاي الوالياة الاا 
اساات رار تاادلور احلالااة ا منيااة واالنعاادام التااام : أشااهر، اابتاااو ااناااو مهااا

البيئاااة ا منياااة تااازداد أول  ويف حاااح. للتقااادم يف ع لياااة املصااااحلة السياساااية
الرتكااااة الوحيااااد  أول  وأكاااادت. احلالااااة السياسااااية   تتحسااااوفااااروَّ  ا،سااااوء  

، “وعاود   ياتم الوفااء هبااعلة ماو ال”لألشهر ا ربعة املاضية تت ثر يف 
تأكيااد آ ار علاا  شااهر واحااد آ اار ”وأو حيوماة بلاادلا لااو تصااغي إىل 

فحيومة بلدلا   تسات ع أو تصاوت لصاا  . “وعل  م متر واحد آ ر
م بضارور  املضاي بامله اة احلرجاة املت ثلاة يف     يسال  مشرو  القرار  اا أنَّا
اا. االنسااحاب ا و عااي احلاجااة إىل موا االة ا تويف الو اات نفساا ، و ااا أهنَّ

حيوماااة فاااروَّ  الوالياااة ماااو أجااار  اياااة القاااوات  اااالل فااارت  االنساااحاب،
ا. بلدلا   تشأ أو تصولت ضد الت ديد ا حيادولا أمار وتر اف و الات إهنَّ

وطياااااداو باااااأو يساااااتهدم ا ماااااح العاااااام ا ياااااام املقبلاااااة إلهنااااااء الته ااااايط 
 وا عياااااا    رتاحاااااا  لالنساااااحاب، وأو يقااااادم إىل اجمللاااااس، يف تقرياااااره التاااااا ، ا

ااا. م وساااريعبانساااحاب مااانظَّ  لعااادم تقاااد  لاااذا  تااارى ساااببا   ا الو الااات إهنَّ
التقرير يف املستقبر القرياف، ا مار الاذي يسا   جمللاس ا ماو باأو ينظار 

 .87يف االنسحاب  بر هناية الت ديد ملد  شهر واحد ويبتل 
د  إسبانيا  د شاركت يف تقإوَّ  و ال الرؤيس، بصفت  رثر إسبانيا،

أي  ااارار أول  يف اجمللاااس، وتعتاااربمسااا وال   مشااارو  القااارار باعتبارلاااا عضاااوا  
ي ار عل  مستقبر أي ع لياة لألمام املتحاد  حلفام الساالم، وخبا اة إو  
فر اكانااات هباااذا القااادر ماااو ا مهياااة، ال ميياااو تنفياااذه بانااادفا  وبااادوو تاااو 

رسااالة واضااحة حمتويااات القاارار إوَّ   اااؤال   وأضااا . عيااع املعااايع الالزمااة
 .88إىل الفصاؤر الصومالية بأو  رب اجملت ع الدو   د نفد

ذكر  مااااااو ااااااااااام: 0222وبر اااااااااااااأكت/ريو ا ولااااااااااااتش 20 ر  ااااااااامل رررررررررررالمق
 سااااالرؤي

، أعلااو الاارؤيس 022282أكتااوبر /تشااريو ا ول 20 ااذكر  م ر ااة 
تشااااااريو  21 ، أاناااااااء املشاااااااورات اةامعااااااة الااااااا أجرالااااااا اجمللااااااس يف أنَّاااااا

ووافاااااق . أكتااااوبر،  اااارر أعضاااااء اجمللاااااس إيفاااااد بعثااااة إىل الصااااومال/ا ول
 22أعضاااء اجمللااس علاا  أو تيااوو البعثااة الااا سااتغادر إىل الصااومال يف 

تتيوو مو سابعة أعضااء ماو جملاس ا ماو  0222أكتوبر /تشريو ا ول
________ 

 .3املرجع نفس ، الصفحة  86
 .2و  3املرجع نفس ، الصفحتاو  87
 .5املرجع نفس ، الصفحة  88
82 S/1994/1194. 
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سااااي وباكسااااتاو والصااااح وفرنسااااا ونيجعيااااا ونيوزيلناااادا االحتاااااد الرو : ولاااام
 .والواليات املتحد 

(: 3226اةلساااااة ) 0222أكتاااااوبر /تشاااااريو ا ول 30املااااا ر   القررررررار
 (0222) 253القرار 

ا مح العاام إىل اجمللاس  دَّم  ،0222أكتوبر /تشريو ا ول 02يف 
إىل نتاااؤ   اةاازء الثاااين مااو تقريااره بشااأو احلالااة يف الصااومال الااذي اسااتند

الزيااااار  الااااا  ااااام هبااااا وكياااار ا مااااح العااااام لع ليااااات حفاااام السااااالم إىل 
 .21الصومال

بأنَّاا   وكياار ا مااح العااام أبلغاا أول  و ااد ذكاار ا مااح العااام يف التقرياار
علا  إ امااة حيوماة انتقالياة ملاارء متاماا   وجاد القااد  الصاوماليح حريصااح

وكااانوا يتو عااوو أو . الصااومال يفالفاارا  السياسااي الااذي طااال باا  العهااد 
يقااوم ماا متر املصاااحلة الوطنيااة بتعيااح حيومااة انتقاليااة وحبااص اال رتاحااات 

ويف الو ت نفس ، كانوا يتو عاوو أو . املتصلة برنشاء نظام حيم احتادي
ساااابت رب االجت ااااا  التحضااااعي ملاااا متر املصاااااحلة /عقااااد  باااار هنايااااة أيلااااوليت 

يعقبااا  مااا متر املصااااحلة الوطنياااة يف أو  الوطنياااة الاااذي طاااال تاااأ عه، علااا 
 .0222أكتوبر /أواؤر تشريو ا ول

وأبلااااغ اةناااارال عيديااااد، زعاااايم التحااااالال الااااوطين الصااااوما ، وكياااار 
  يوجاد أسااس كاا  ا مح العام بأو التحالال الوطين الصوما  يرى أنَّا

متضااااااي مناااااا  الع ليااااااة السياسااااااية يف الصااااااومال مباشاااااار  إىل عقااااااد لااااااذه 
عاار مااو غااع الضااروري عقااد ماا متر املصاااحلة اااااص االجت اعااات رااا ة

بعشاع  لاااويي وليااو آراء  اااد  ب اوو أ اارى يف عشااع  لاااويي إزاء لااذا 
قاااات علاااا  ماااا متر املصاااااحلة وإزاء ا مااااال الااااا عتل   .الت ااااور كاناااات  تلفااااة

اال رتاح الداعي إىل االستغناء أول  دا ر عشع  لاويي، رأى ا مح العام
 .سلبيا   عن  يعترب ت ورا  

اة ااااود السياسااااي امل ااااول أوجااااد فراغااااا  يف أول  وذكاااار ا مااااح العااااام
السل ة املدنياة واهلياكار احليومياة، حبياص   يارتح لألمام املتحاد  وديفاة 
تن لااااق منهااااا يف جهودلااااا ملساااااعد  الصااااومال علاااا  اااااارول مااااو حالااااة 

وكاااو لوجااود  ااوات ع ليااة ا ماام املتحااد  . الفوضاا  الااا تعيشااها حاليااا  
لم  ثانية يف الصومال أار حمدود عل  ع ليةال وأار حمادود علا  ا ماو الس 

مااا بااح العشاااؤر برهناااء بعثااة  إزاء اساات رار القتااال وأع ااال اللصو ااية يف
وإذ . 0225ماااارس /ع لياااة ا مااام املتحاااد  الثانياااة يف الصاااومال يف آذار

عثااة جملااس ا مااو واليااة البميااد د  يو ااي بااأوفرنَّاا   داار اجمللااس علاا   ااراره
لياااي ياااتم ساااحف القاااوات ب ريقاااة آمناااة  0225 ماااارس/آذار 30حااا  

 .ومنتظ ة وسريعة

________ 
21 S/1994/1166 . 07و اااااااد  ااااااادر اةااااااازء ا ول ماااااااو تقريااااااار ا ماااااااح العاااااااام يف 
 .S/1994/1068حتت الرمز  0222سبت رب /أيلول

  لاو ياتم إحاراز تقادم يف   ال ينبغاي افارتاض أنَّاو ال ا ماح العاام إنَّا
باااار علاااا  العيااااس مااااو ذلاااات، فقااااد أع اااا  . ع ليااااة املصاااااحلة الوطنيااااة

 تعلي ااات مل ثلاا  اااااص بااأو يوا اار،  ااالل فاارت  الواليااة اةديااد ، بااذل
 صاراه ملساعد  الزع اء الصوماليح عل  حتقياق املصااحلة الوطنياة، علا  
  ا  ر إىل القادر الاذي يتفقاوو فيا  علا  إ اماة حيوماة انتقالياة و اال إنَّا

إذا أميااو إحااراز تقاادم يف لااذا اال اااه، فلااو ياارتدد يف العااود  إىل جملااس 
صاومال ا مو بتو يات ملوا لة وجود بعس أنش ة ا مم املتحاد  يف ال

املت ثار يف إ اماة  الاا تل   و  ذلت اهلد ، إذا سَّ 0225مارس /بعد آذار
 .فعَّالة حيومة

سابير إىل  ياام    الوا تتم ا مح العام تقريره بتيرار ما  الا  ماو أنَّا
اا  ذلاات. إذا كاااو  ااادرا  عااو الصااوماليح أنفسااهم إالَّ  لم وطيااد ومقبااولس 

لم  يفرض اجملت ع الدو  ال ميين  أو وَّ  عل  شعف الصاومال وإ اا  الس 
إعاااد  تأكياااد فااروَّ  ولااذا. كاار مااا يساات يع  لااو أو يساااعده علاا  ذلاات

 جملاااس ا ماااو برهنااااء والياااة ع لياااة ا مااام املتحاااد  يف الصااااومال يف  ااارار
 .ا مم املتحد  ستتهل  عو الصومالأول  عينتلو  0225مارس /آذار

أكتاااااااااااوبر /ا ولتشاااااااااااريو  30، املعقاااااااااااود  يف 3226ويف اةلساااااااااااة 
 02جاادول أع الاا  تقرياار ا مااح العااام املاا ر   ، أدرل اجمللااس يف0222

الارؤيس وجَّا   وبعد إ رار جدول ا ع اال،. 0222أكتوبر /تشريو ا ول
كاااو  ااد   انتباااه أعضاااء اجمللااس إىل نااص مشاارو   اارار( امل ليااة املتحااد )

 .20يف سياا املشاورات السابقة لل جلسأتعد 
باإلعاا  بو اف  واعتت اد  شارو  القارار للتصاويتمطتارح  وبعد ذلات

 :ما يلي نص  ويف(. 0222) 253القرار 
 ، جملس ا مو إوَّ 

 0222ينااير /كاانوو الثااين  23املا ر  ( 0222) 733إىل  اراره  إذ يشع
 وعيع القرارات ا  رى ذات الصلة، 

سااااابت رب /أيلااااول 31املاااا ر  ( 0222) 226إىل  اااااراره  وإذ يشااااع كااااذلت
الاااذي أعلاااو فيااا ، يف علاااة أماااور، اساااتعداده للنظااار يف إيفااااد بعثاااة ماااو  0222

اجمللاس إىل الصااومال يف الو اات املناسااف إلباال  ا حاازاب السياسااية الصااومالية 
مباشااار  باااآراء اجمللاااس بشاااأو احلالاااة يف الصاااومال وبشاااأو مساااتقبر وجاااود ا مااام 

 لناح،املتحد  
 ،0222أكتوبر /تشريو ا ول 02يف تقرير ا مح العام امل ر   و د نظر
أكتااااااوبر /تشااااااريو ا ول 21يف أتجرياااااات  الااااااا ، يف املشاااااااوراتو ااااااد  اااااارر

ستي ال استعراض  لوالية ع لياة ا مام ال، أو يوفد بعثة إىل الصومال، 0222
 يف مستقبلها، املتحد  الثانية يف الصومال والبتل 

ديااد واليااة ع ليااة ا ماام املتحااد  الثانيااة يف الصااومال لفااارت  مت يقاارر - 0
 ؛0222نوف رب /تشريو الثاين 2م  تة تنتهي يف 

 .إبقاء لذه املسألة  يد نظره النشط يقرر - 2
________ 

20 S/1994/1222. 
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(: 3227اةلسااااااة ) 0222نااااااوف رب /تشااااااريو الثاااااااين 2املاااااا ر   القرررررررار
 (0222) 252 القرار

موجَّهااة إىل رؤاايس  ،0222نااوف رب /تشااريو الثاااين 3برسااالة م ر ااة 
عاو تقريارا   أحاال أعضااء بعثاة جملاس ا ماو إىل الصاومال 22جملس ا ماو

تشااااااااااريو  27و  26زيااااااااااارهتم إىل الصااااااااااومال الااااااااااا جاااااااااارت يف يااااااااااومي 
ملقااارر اختاااذه وفقاااا   التقريااار إىل اجمللاااسدَّم  تااا و اااد. 0222أكتاااوبر /ا ول

تشاااااااريو  21اجمللاااااااس أانااااااااء املشااااااااورات غاااااااع الر ياااااااة الاااااااا جااااااارت يف 
وكااااااو أعضااااااء البعثاااااة  اااااد اجت عاااااوا ماااااع  اااااااد  . 0222أكتاااااوبر / ولا

الفصاؤر الصومالية، ورثلح عاو بلاداو القارو ا فريقاي، ووكااالت ا مام 
و ااالل تلاات االجت اعااات، أوضاا  . املتحااد  واملنظ ااات غااع احليوميااة
التو ار إىل هنا  شاامر وحقيقاي أول َ  أعضاء اجمللاس للزع ااء الصاوماليح

صاحلة سياسية لو السبير الوحياد الاذي ميياو أو يتفضاي للو ول إىل م
شرعية أي حيومة تعلو عو نفسها مو جانف واحد  إىل بيئة آمنة، وأوَّ 

إىل عياااع ا طااارا  املعنياااة أيضاااا   ونقلااات البعثاااة. ساااتيوو موضاااع شااات
وأكااااادت . اجمللااااس ال يناااااوي التهلاااااي عااااو الصاااااومالأول  رسااااالة مفادلاااااا

عزمهاا علا  موا الة أيضاا   غاع احليومياة املنظ ات اإلنسانية واملنظ ات
 .الع ر يف الصومال إذا  حت الظرو  ا منية بذلت

الفصااااااؤر الصاااااومالية تلقااااات رساااااالة اجمللاااااس بقباااااول يثاااااع أول  وماااااع
 كر ما شهدت   اد تارح لاديها شاعورا  أول   رت البعثة موالدلشة، فقد حذَّ 

املتحااد  يف    سااواء غااادرت ع ليااة ا ماامبااالقلق وااااو  مااو أنَّاا ع يقااا  
املصاااحلة السياسااية أول  الصااومال أم   تغااادر، فرهنااا ليساات متأكااد  مااو

رت وحااذَّ . نشااأحيومااة تت تااع بقبااول واسااع الن اااا ستت أول  سااتتحقق، أو
مثة   را  حقيقياا  بنشاوب حارب أللياة ماو جدياد، وأو ات باأو أول  مو

يهاا، يوا ر جملس ا مو استالم تقارير عو الصومال وأو ير اد احلالاة ف
ا مااو أي ااأول  و ااا. حاا  بعااد انسااحاب ع ليااة ا ماام املتحااد  يف الصااومال

الفصاااؤر الصااومالية أو املنظ ااات اإلنسااانية أو املنظ ااات غااع احليوميااة 
مااارس /آذار 30لفاارت  أطااول، فقااد أو اات البعثااة بيااوم    ي لااف متدياادا  

 .لتارين مناسف إلهناء والية ع لية ا مم املتحد  يف الصوما 0225
، 0222نااوف رب /تشااريو الثاااين 2املعقااود  يف  ،3227ويف اةلسااة 
جاااادول أع الاااا ، تقريااااري ا مااااح العااااام عااااو احلالااااة يف  أدرل اجمللااااس يف

تشااااااااااااريو  02و  0222 ساااااااااااابت رب/أيلااااااااااااول 07الصااااااااااااومال املاااااااااااا ر ح 
إ ااارار جااادول ا ع اااال، دعاااا اجمللاااس  وعقاااف.23 0222أكتاااوبر /ا ول

طلبه ا، إىل املشاركة يف املنا شة بادوو بناء  عل   رثلي كينيا والصومال،
اااا   مث. أو ييااااوو هل ااااا احلااااق يف التصااااويت الواليااااات )رؤاااايس اجمللااااس وجَّ

________ 
22 S/1994/1245. 
ولالطاااااال  علااااا  منا شاااااة للجااااازء ا ول . العاااااام يف جااااازأيو تااااادم تقريااااار ا ماااااح  23

(S/1994/1668)  ولالطاااال  علااا  . 0222سااابت رب /أيلاااول 31، انظاار ماااوجز املقااارَّر املااا ر
أكتااوبر /تشااريو ا ول 30، انظاار ماوجز املقاارَّر املاا ر  (S/1994/1166)منا شاة للجاازء الثاااين 

0222. 

يف كااااو  اااد أتعاااد   انتبااااه أعضااااء اجمللاااس إىل ناااص مشااارو   ااارار( املتحاااد 
 .22سياا املشاورات السابقة لل جلس

 حيااااام البعاااااد اإل لي اااااي لصااااارا  الصاااااومال  إوَّ   اااااال رثااااار كينيااااااو 
البلااداو أول  وأشااار إىل. بااللت ااام الااذي يسااتحق  يف تقرياار ا مااح العااام

. عاو الصارا  الصااوما  ناعااا   اجملااور ،  اا فيهاا بلااده، حت لات عبئاا اقايال  
 حيومة بلده تاود أو يع اي اجمللاس لاذا االنشاغال اهلاام اعتباارا  إوَّ  و ال
وأشااار . يف الصااومالولااو ينااا   مسااتقبر ع ليااة ا ماام املتحااد   مناساابا  
البلااااااداو اجملاااااااور   ااااااد استضااااااافت يف   ااااااة ا زمااااااة يف الصااااااومال أول  إىل

 751 111الجاائ علاا  ا  اار، وأو بلااده استضااا  وحااده حنااو  مليااوين
ر واساااع الن ااااا وإىل جاناااف تااادفق الالجئاااح كااااو لنااااح تسااالل . الجااائ

إىل للعصاابات املساالحة وا ساالحة اا اع  إىل البلااداو اجملاااور ، رااا أدى 
، فقااادت  0222ومناااذ عاااام . زعزعاااة اساااتقرار   اااع  يف منااااطق احلااادود

وكانات ااسااؤر . مو أفاراد ا ماو 87مدين تقريبا  و  0 111كينيا حنو 
يف امل تلياااات واملواشاااي شاااديد ، ولااااذا ي كاااد بوضاااوح البعاااد اإل لي ااااي 
للصااارا  الصااااوما  كتهدياااد   ااااع  مااااو كينياااا وللنظااااام اال تصااااادي يف 

وت لاااف كينياااا ماااو اجمللاااس أو يسااااعد يف إنشااااء نظاااام . دمن قاااة احلااادو 
ك اا . لر د احلدود لتقلير ااو  والتوتر اللذيو يهدداو من قة احلدود

يناشااد بلااده جملااس ا مااو أو يرساار بعثااة  ا ااة لتقياايم البعااد اإل لي ااي 
بشأو مستقبر ع لية حا ا   ملشيلة الصومال  بر أو يتهذ اجمللس  رارا  

القااااد  يف أول   ، يف حاااحوذكااار كاااذلت أنَّااا. يف الصاااومالا مااام املتحاااد  
الصااااومال مساااا ولوو بصااااور  كاملااااة عااااو اساااات رار القتااااال بااااح الفصاااااؤر 
وتدمع الدولة الصومالية، عل  اجملت ع الدو  مس ولية املثاابر  يف الساعي 
إىل إةاااد حااار سااال ي يف الصاااومال، ك اااا يفعااار يف  اااراعات أ ااارى يف 

االم  تاااو رؤيساايتاو لألماام املتحااد ، ومهااا  اايانةومثااة مه . بقااا  العااا  الس 
وا مااو الاادوليح وتلبيااة الشااواغر اإلنسااانية،   يااتم الوفاااء هب ااا يف حالااة 

وةاف علا  اجمللاس أو يتهاذ عياع االحتياطاات والضا انات . الصومال
إوَّ  و ااااال. الالزمااااة ليفالااااة عاااادم تصااااعيد الناااازا  بعااااد رحياااار اليونيسااااوم

 لاايال للسااا اح برنشاااء سااال ة مركزيااة يف الصاااومال االنتظااار لفاارت  أطاااول 
أي تصعيد للصرا  أول  مووحذَّر  يبدو أن  لو ال ريق الرشيد إىل ا مام،

بعاد رحياار اليونيسااوم مااو شااأن  أو ياا دي حت ااا إىل هتديااد جهااود إعاااد  
التألياااار واةهااااود اإلنسااااانية، ويتساااابف يف دهااااور موجااااات جديااااد  مااااو 

و اااد تااا دي أع اااال . جملااااور  أو تساااتوعبهاالالجئاااح، ال ميياااو للبلاااداو ا
إىل  اااااااراعات إ لي ياااااااة أشاااااااد أيضاااااااا   را يف من قاااااااة احلااااااادود  ااااااع ال تااااااا

  .25  ور 
  وياا   وفد بلده يعتقد اعتقادا  إوَّ  و بر التصويت،  ال رثر نيوزيلندا

باااأو ا مااام املتحاااد  كانااات علااا  حاااق باالساااتجابة لألزماااة يف الصاااومال 
و التد ر  وجف الفصر السابع مو امليثاا وكا. بال ريقة الا انتهجتها

. بسااابف املأساااا  اإلنساااانية وهتدياااد أماااو الااادول اجملااااور  وسااالي ا   ضاااروريا  
________ 

22 S/1994/1242. 
25 S/PV.3447 2إىل  2، الصفحات. 
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بلااااده يساااااند وي يااااد بصاااافة  ا ااااة ال لبااااات فااااروَّ  وعاااالو  علاااا  ذلاااات،
املساااوا  لصااا  م  ااد برتاحااة آليااات ا مااو اة اااعي لألماام املتحااد  علاا 

وأشااااار إىل بعثااااة جملااااس . لألكاااارب وا  ااااوىالصااااغع واحملااااروم، كرتاحتهااااا 
. اجمللااااس يف إعااااد  توافااااق ا راء يفلامااااا   ا ماااو، فقااااال إهناااا لعباااات دورا  

ع لية ا مم املتحد  يف الصاومال حققات كار ماا كااو ميياو أول  وأابتت
فاااال الشااعف الصاااوما  وال مقااادمو املسااااعدات . أو حتققاا  يف الصاااومال

. ماارس ماو العاام القاادم/إىل ماا بعاد آذاراإلنسانية طالبوا بت ديد البعثاة 
وبالتاااا  حاااص وفاااد . ا مااام املتحاااد  لااو تتهلااا  عاااو الصااومالإوَّ  و ااال

بلااده علااا  أو يعاااا  مشااارو  القااارار املساااتقبر، ويساااره أو مشااارو  القااارار 
معظاام املساا ولية عااو لااذه املساااؤر سااتتحول إوَّ  و ااال. يعااا  لااذا ا ماار

نيوزيلناادا  أول إالَّ  .ا ماام املتحااد  مااو جملااس ا مااو بعااد انسااحاب ع ليااة
تااارى بسااابف الوضاااع االساااتثناؤي يف الصاااومال وبسااابف املسااا وليات الاااا 

تلت املس وليات فروَّ  اض لع هبا جملس ا مو  الل السنتح املاضيتح،
وبالتااااا  فقااااد ا اااارتح وفاااد بلااااده، ويسااااره أو يظهاااار لااااذا يف . لاااو تتو ااااال

فاحلالااااة . لوضااااع عااااو كثاااافاملن ااااوا، اساااات رار ر ااااد ا مااااو 03 الفقاااار 
ا منيااة، ومت لبااات اإلغااااة اإلنسااانية، ووضااع العاااملح يف جمااال اإلغااااة 

كاار لااذه املساااؤر ةااف : اإلنسااانية، وا اااار املرتتبااة علاا  البلااداو اجملاااور 
اجمللاس ي لاف يف أوَّ إىل أيضاا   وأشاار. أو تيوو موضو  يقظاة مسات ر 

ء الت ااورات، أو ال يبقااي جملااس مشاارو  القاارار إىل ا مااح العااام، يف ضااو 
فقااااط  ااااا ةااااري، باااار أو يفياااار بشااااير مبتياااار يف الاااادور  ا مااااو حماطااااا  

 وأشاار كاذلت إىل. مييو لألمم املتحد  أو توا ر االضا ال  با  الذي
مشاااااااارو  القاااااااارار يصاااااااار علاااااااا  وجااااااااوب احاااااااارتام احلظاااااااار املفااااااااروض أول 
ا ا ساااالحة، ودعااااا عيااااع املعنيااااح لالضاااا ال   ساااا ولياهتم يف لااااذ علاااا 
 .26الصدد

اجملت اااع أول  مشااارو  القااارار يتعاااربل عاااو حقيقاااةإوَّ عت ااااو  و اااال رثااار
الاااادو   ااااد اسااااتنفد كاااار الوساااااؤر امل ينااااة مااااو أجاااار وضااااع حااااد هلااااذه 

ا مااااار الاااااذي أسااااافر عاااااو  اااااراره بساااااحف الوحااااادات العسااااايرية  ا زماااااة،
، دوو أو حتقاااااااااااق 0225ماااااااااااارس /الصاااااااااااومال  بااااااااااار هناياااااااااااة آذار ماااااااااااو

عااااو فشاااار أيضااااا   ولااااو يعاااارب. انتظارلااااا ا لاااادا  الااااا طااااال بالياماااار
الصوما  يف االستفاد  مو اةهود الا بذهلا اجملت ع الادو  ويف  الشعف

إحاااراز أي تقااادم سياساااي ومتهياااد ال رياااق أماااام املصااااحلة الوطنياااة وإنشااااء 
الم  ، إلحاللحيومة جديد  ملرء الفرا  السياسي، والحقا   و ا ماو الس 

أول  ده يشاااااااعر بالتشاااااااجيع ملالحظتااااااا وفاااااااد بلاااااااإوَّ  و اااااااال. يف الصاااااااومال
مساااعدات اإلغااااة اإلنسااانية ستتوا اار، حاا  بعااد انسااحاب الوحاادات 

  يف الو ااااااااات نفسااااااااا ، سااااااااايتبقي ا ماااااااااح العاااااااااام، ماااااااااو العساااااااايرية، وأنَّااااااااا
مسااااااااعي  احل ياااااااد ، علااااااا  دور سياساااااااي تيساااااااعي أو وسااااااااطي   اااااااالل
 .27للصومال

________ 
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اجمللاس ماو  اللا  مشرو  القرار، الذي يقارر إوَّ  و ال رثر نيجعيا
مااارس /إهناااء واليااة ع ليااة ا ماام املتحااد  الثانيااة يف الصااومال بنهايااة آذار

وك ااا أوضاا  ا مااح العااام يف . ، نتيجااة  ااعبة وإو كاناات وا عيااة0225
 إحااالل سااالم  اباار لالساات رار ومقبااول ال مييااو أو يتحقااقفااروَّ  تقريااره،
. يفرضااا  اجملت اااع الااادو ال ميياااو أو فرنَّااا   ماااو الصاااوماليح أنفساااهم، إالَّ 

لااذا القارار يعاارت  باأو اجملت ااع الادو  لاا  دور ومساا ولية فاروَّ  وماع لااذا،
مسااات راو يف تساااهير الع لياااة السياساااية يف الصاااومال، امل دياااة إىل إ اماااة 

وفااااد بلااااده إوَّ  و ااااال. إدار   ابلااااة لالساااات رار لصااااا  الشااااعف الصااااوما 
العساااايري لع ليااااة ا ماااام انسااااحاب امليااااوو أول  راسااااها   يعتقااااد اعتقااااادا  

. يعاين ختلاي ا مام املتحاد  عاو الصاومال الَّ أ املتحد  يف الصومال ينبغي
  ينبغاي نا نرحف باحليم الاوارد يف مشارو  القارار الاذي مفااده أنَّاو ال إنَّ 

للساال ات الصااومالية أو تاانج  يف هتيئااة و اايانة داارو  أمنيااة م اتيااة يف 
دو  علااااا  اساااااتعداد ملوا اااااالة الصاااااومال، وا مااااام املتحاااااد  واجملت ااااااع الااااا

االضااا ال  باااادور إةاااايب سااااواء يف إعااااد  تألياااار أو إعااااد  بناااااء البلااااد، 
وبالتا  دعم اإلجنازات الا حققتها كر مو ع لية ا مم املتحد  ا وىل 

 إىلأيضاا   وأشاار. يف الصومال وع لية ا مم املتحد  الثانية يف الصاومال
  ما بعد ع لية ا مم املتحد  الثانية يف   يف فرت مشرو  القرار ي كد أنَّ أول 

الصومال ستت يو ا مم املتحد  ماو االحتفااع بوجاود هلاا يف الصاومال 
وفااد بلااده يأماار أو يتضاا و إوَّ  و ااال. لشااعف الصااومال سااييوو مفياادا  

التقريااار التااااا  لألماااح العااااام ا رتاحاااات حماااادد  تتعلاااق بالاااادور املسااااتقبلي 
  احلاجاااااااااة إىل اسااااااااات رار املسااااااااااعد  لألمااااااااام املتحاااااااااد ، وأو تراعااااااااا  فيااااااااا

، يتشاااااااطر وفااااااد بلااااااده القلااااااق وأ ااااااعا  . واإلنسااااااانية للصااااااومال السياسااااااية
ترتتااااااااف علاااااااا  احلالااااااااة  الَّ أ أعاااااااارب عناااااااا  رثاااااااار كينيااااااااا وأملاااااااا  يف الااااااااذي
ت ورتاا نتيجاة اسات رار ا زماة الصاومالية  وأوضا  الالجئاح اللتاح ا منية

  و اااال إنَّااا. للبلاااداو اجملااااور اال تصاااادات اهلشااة  آاااار سااالبية أ ااارى علااا 
علاااااا  أو يتهااااااذ   ااااااوات إةابيااااااة حلاااااار لااااااذه  حيااااااص اجملت ااااااع الاااااادو 

 .28املشيلة
باإلعاا  بو اف  واعتت اد  مشارو  القارار للتصاويتطتارح  وبعد ذلات

 :ما يلي نص  ، ويف(0222) 252 القرار
 ،جملس ا مو إوَّ 

 0222نااير ي/كاانوو الثااين  23املا ر  ( 0222) 733إىل  اراره  إذ يشع
 وعيع القرارات ا  رى ذات الصلة، 

ماااااااا أدتااااااا  بعثاااااااة جملاااااااس ا ماااااااو ماااااااو ع ااااااار  وإذ يالحااااااام ماااااااع التقااااااادير
مباشاااااااار  إىل ا حاااااااازاب السياسااااااااية يف الصااااااااومال آراء جملااااااااس  نقلاااااااات حيااااااااص
ي ذلاااات ااااااااد  فاااااااام املتحااااااااتقبر ا مااااااااومال، ومساااااااااحلالااااة يف الص أواااااااابش وااااااا م
 لد، اااالب

________ 
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تشااريو  02 ساابت رب و/أيلااول 07يف تقرياار ا مااح العااام املاا ر   نظاارو ااد 
، والتقريااار الشااافوي لبعثاااة جملاااس ا ماااو إىل الصاااومال يف 0222أكتاااوبر /ا ول
 ،0222أكتوبر /تشريو ا ول 30

بااااااآال  ا شااااااهاص العاااااااملح يف ع ليااااااة ا ماااااام املتحااااااد  يف  وإذ يشاااااايد
في اإلغااااة اإلنسااانية الااذيو الصااومال، ويف فر ااة الع اار املوحااد ، وكااذلت  ااود

اا ر، بوجاا   اااص، الااذيو بااذلوا أرواحهاام يف ساابير  اادموا يف الصااومال، وإذ ةت
 أداء لذه اادمة،

   د إنقااااذ أرواح مئاااات ا ال  ماااو البشااار ماااو اجملاعاااة يفأنَّااا وإذ يالحااام
  ع الدو ، اد  واجملتاها ا مم املتحاااومال مو  الل اةهود الا بذلتاالص

عل  اةهود الاا باذهلا امل ثلاوو ااا اوو لألماح العاام ماو أجار  يثينوإذ 
 حتقيق املصاحلة الوطنية بح الفصاؤر الصومالية،

شااعف الصااومال يتح اار املساا ولية النهاؤيااة عااو أول  وإذ ي كااد مااو جديااد
لم  حتقيق املصاحلة الوطنية وإحالل  يف الصومال،الس 

حيااال املصاااحلة الوطنيااة حقااا   للج يااعبااا  هناا  شااامر بااأو ات   وا تناعااا  مناا 
لو السبير الوحيد لتهيئة اجملال لتسوية سياسية داؤ ة ولبزو  اجملت ع املادين ماو 

 جديد يف الصومال، 

املوعااااد املقاااارر إلهناااااء ع ليااااة ا ماااام املتحااااد  احلاليااااة يف أول  إىل وإذ يشااااع
 ،0225 مارس/الصومال لو هناية آذار

الم  دم يف ع لياةبأو عدم إحاراز تقا وإذ يسللم  يف الصاومال ويف حتقياقالس 
يف  عااادم تعاااوو ا طااارا  الصااومالية تعاوناااا  كافياااا  و صو ااا   املصاااحلة الوطنياااة،

الصاومال،  ض بشير أساسي ألدا  ا مم املتحاد  يفالقضايا ا منية،  د  وَّ 
املتحاد  الثانياة يف  ميياو تربيار اسات رار ع لياة ا مام ويف دار لاذه الظارو ، ال

 ،0225مارس /الصومال بعد آذار
 ، باااااأو إهنااااااء والياااااة ع لياااااة ا مااااام املتحاااااد  الثانياااااة يفوإذ يساااااللم كاااااذلت

يقتضاي إهنااء العنصار العسايري للع لياة علا   0225ماارس /الصومال يف آذار
 مراحر وبصور  آمنة ومنظ ة  بر ذلت التارين،

إىل تأكياادات عيااع ا طاارا  الصااومالية  ااالل بعثااة اجمللااس  وإذ يالحاام
 الصومال عل  تعاوهنا وعدم تد لها يف لذا االنسحاب،

ا مهياة الاا يوليهااا اجمللاس لساالمة وأماو أفاراد ا ماام  وإذ ي كاد ماو جدياد
املتحاااد  وغاااعلم ماااو ا فاااراد املشااااركح يف ع لياااات اإلغاااااة اإلنساااانية وحفااام 

 السالم يف الصومال،
إىل اختاااذ امللحَّاة  ، يف لاذا السااياا ، علا  احلاجاةبوجا   ااصيشاد د وإذ 

عيع التادابع واالحتياطاات امل يناة ليفالاة عادم و او  أي  سااؤر يف  افو  
 .ع لية ا مم املتحد  الثانية يف الصومال أاناء ع لية االنسحاب

اسااااتعداده لتشااااجيع ا مااااح العااااام علاااا  القيااااام باااادور سياسااااي  وإذ ي كااااد
، إذا كانااات 0225ماااارس /تيساااعي أو وسااااطي ماااو أجااار الصاااومال بعاااد آذار

تلاات لااي رغبااة الصااوماليح وإذا أباادت ا طاارا  الصااومالية رغبتهااا يف التعاااوو 
 مع ا مم املتحد ،

بضاااارور  أو توا اااار ا ماااام املتحااااد  الع اااار مااااع املنظ ااااات  مناااا  والت امااااا  
سااي ا منظ ااة الوحااد  ا فريقيااة وجامعااة الاادول العربيااة، ومنظ ااة  اإل لي يااة، وال

يومات البلداو اجملاور  ماو أجار تشاجيع املصااحلة يف امل متر اإلسالمي، ومع ح
 الصومال وبروز جمت ع مدين مو جديد في ،

ا ار الذي تركت  احلالة يف الصومال عل  البلداو اجملااور ،  أيضا   وإذ يدرح
 ااصوص، تدفقات الالجئح،  جْ وَ   ا يف ذلت عل 
لاادعم ا نشاا ة ا ماام املتحااد  سااتبذل كاار مااا يف وسااعها أول  وإذ يالحاام

اإلنسااانية يف الصااومال وتشااجيع املنظ ااات غااع احليوميااة علاا  القيااام بااذلت، 
وأو  درهتا عل  القيام بذلت ستتو ال بصور  شاب  كاملاة علا  مادى ماا تقدما  

 ا طرا  الصومالية مو تعاوو وأمو،
يف رغبااة ا ماام املتحااد  يف أو تظاار مسااتعد  للقيااام مااو  ااالل  واقااة مناا 
تلفة بتقد  املساعد  يف جما  إعاد  التأليار والتع اع،  اا يف ذلات وكاالهتا امله

تقد  املساعد  إىل الشرطة والقضااء، إذا ت اورت احلالاة يف الصاومال علا  حناو 
 ةعر ذلت رينا ،

الت ااااااااام الوكاااااااااالت اإلنسااااااااانية واملنظ ااااااااات غااااااااع  وإذ يالحاااااااام كااااااااذلت
 لياااة ا مااام املتحاااد  بالتعااااوو ماااع ا مااام املتحاااد ، بعاااد انساااحاب ع احليومياااة

بات انتقالياااااة  غاااااراض تقاااااد  املسااااااعد  اااااااومال، يف اختااااااذ ترتياااااااايف الص ثانيةااااااااال
 املتبادلة،

ااالم  احلالاااة يف الصاااومال ال تااازال هتاااددأول  وإذ يااارى وا ماااو، وإذ يضاااع الس 
اعتباااااااره الظاااااارو  االسااااااتثناؤية، ومااااااو بينهااااااا، بوجاااااا   اااااااص، عاااااادم وجااااااود  يف

يتصااار   وجاااف الفصااار الساااابع ماااو ميثااااا ا مااام يف الصاااومال، وإذ  حيوماااة
 املتحد ،
متديااد واليااة ع ليااة ا ماام املتحااد  الثانيااة يف الصااومال لفااارت   يقاارر - 0

 ؛0225مارس /آذار 30هناؤية ح  
الغاااااارض ا ساسااااااي لع ليااااااة ا ماااااام املتحااااااد  الثانيااااااة يف أول  ي كااااااد - 2

 لصومال؛الصومال ح  انتهاؤها لو تيسع املصاحلة السياسية يف ا
ماو تقريااره  23بااعتزام ا ماح العاام، املعاارب عنا  يف الفقار   يرحاف - 3
، أو تسات ر جهاود رثلا  ااااص طاوال 0222أكتوبر /تشريو ا ول 02امل ر  

فااارت  والياااة ع لياااة ا مااام املتحاااد  الثانياااة يف الصاااومال، بااار وبعااادلا، ملسااااعد  
 ا طرا  الصومالية عل  حتقيق املصاحلة الوطنية؛

عيااع الفصاااؤر الصااومالية علاا  أو تتفاااوض يف أ اارب و اات  حيااص - 2
وتشايير حيوماة انتقالياة للوحاد  فعَّاال  ريو بشأو و ال إطالا النار بشير

 الوطنية؛
  ينبغااي بااذل كاار جهااد لسااحف عيااع القااوات العساايرية أنَّاا يقاارر - 5

 اااة واملوجاااودات التابعاااة لع لياااة ا مااام املتحاااد  يف الصاااومال بصاااور  آمناااة ومنظ
تشاريو  02وبأسر  و ت ريو، عل  النحو املبح يف تقرير ا ماح العاام املا ر  

،  بار تاارين انقضااء الوالياة الرالناة لع لياة ا مام املتحااد  0222أكتاوبر /ا ول
الثانيااة يف الصااومال ودوو أي هتاااوو بشااأو الضاارور  القصااوى املت ثلااة يف كفالااة 

 ية يف الصومال؛سالمة أفراد ع لية ا مم املتحد  الثان



 المجلد األول – 7111-7111ملحق  –مرجع ممارسات مجلس األمن  171

 
 

للقاااوات العسااايرية التابعاااة لع لياااة ا مااام املتحاااد  الثانياااة يف  ياااأذو - 6
الصومال بأو تتهذ اإلجراءات الالزمة حل اية بعثة ع لية ا مام املتحاد  الثانياة 
يف الصااومال و ايااة انسااحاب أفااراد الع ليااة وموجوداهتااا والقيااام، بالقاادر الااذي 

، يف سااياا االنسااحاب، حب ايااة أفااراد منظ اااات يااراه  اؤااد القااو  رينااا  ومتسااقا  
 اإلغااة؛
علااا  مسااا ولية ا طااارا  الصاااومالية عاااو أماااو وساااالمة أفاااراد  ي كااد - 7

ع ليااااة ا ماااام املتحااااد  الثانيااااة يف الصااااومال وغااااعلم مااااو ا فااااراد املشاااااركح يف 
ا نشاا ة اإلنسااانية، وي الااف بقااو  يف لااذا السااياا أو متتنااع عيااع ا طاارا  يف 

 الصومال عو ارتياب أي أع ال ترويع أو عنال ضد ل الء ا فراد؛
ماااو الااادول ا عضااااء تاااوفع املسااااعد  يف انساااحاب عياااع  في لااا - 8

القوات العسيرية واملوجودات التابعة لع لية ا مم املتحد  الثانية يف الصاومال، 
  ا يف ذلت عيع املركبات وا سلحة واملعدات ا  رى؛

احملااَرز  إىل ا مااح العااام أو يتبقااي اجمللااس علاا  علاام بالتقاادم ي لااف - 2
 االنسحاب؛يف ع لية 
منظ ة الوحد  ا فريقياة، وجامعاة الادول العربياة، ومنظ اة  يدعو - 01

امل متر اإلسالمي إىل موا لة جهودلا بالتعاوو مع ا مم املتحد  يف الساعي إىل 
 إحالل سلم داؤم يف الصومال؛

مااااو عيااااع الااااادول ا عضاااااء، وخبا ااااة الاااادول اجملااااااور ،  ي لااااف - 00
اااموا ااالة دعااام كااار اةهاااود الصاااوم لم حقيقاااي وحتقياااق الية الرامياااة إىل إحاااالل س 

املصااااحلة الوطنياااة، واالمتناااا  عاااو أي تصااار  ميياااو أو يااا دي إىل تفاااا م حالاااة 
 الصرا  يف الصومال؛

تأكيااد احلاجااة إىل التقيااد باااحلظر العااام والياماار املفااروض  يياار ر - 02
 علاا  عيااع شااحنات ا ساالحة واملعاادات العساايرية إىل الصااومال ور ااد تنفيااذه

، (0222) 733ماو القارار  5ر دا  د يقا ، وذلت عل  النحو املقرر يف الفقر  
 750وي لاااف، يف لاااذا الصااادد، إىل ةناااة جملاااس ا ماااو املنشاااأ  ع اااال  باااالقرار 

 00بشاأو الصااومال أو تانهس بواليتهااا علاا  النحاو املبااح يف الفقاار  ( 0222)
اور  لتنفيااذ لااذا مااو ذلاات القاارار، وأو تلاات س، بوجاا   اااص، تعاااوو الاادول اجملاا

 ؛تنفيذا  فعَّاال   احلظر
إىل ا ماااااح العااااااام أو يوا ااااار ر ااااااد احلالااااااة يف  ي لاااااف كااااااذلت - 03

الصومال وأو يتبقي،  در اإلمياو، جملس ا مو عل  علم باالت ورات، وبصافة 
 ا ة تلت الاا متاس احلالاة اإلنساانية واحلالاة ا منياة لألفاراد العااملح يف جماال 

نية يف الصااومال، وع ليااة إعاااد  الالجئااح، والتااأاعات علاا  املساااعدات اإلنسااا
عااو تقرياارا   0225مااارس /آذار 30البلااداو اجملاااور ، وأو يقاادم إىل اجمللااس  باار 

مااا يتعلااق بالاادور الااذي مييااو لألماام املتحااد   احلالااة يف الصااومال وا رتاحااات يف
 االض ال  ب  يف الصومال بعد ذلت التارين؛

 .ألة  يد نظره النشطإبقاء املس يقرر - 02
ا مام املتحاد  ليسات مسا ولة إوَّ  وبعد التصويت،  ال رثار فرنساا

عو فشر احملاوالت الرامية إىل حتقياق املصااحلة الوطنياة، فابعس الفصااؤر 
الصااومالية مااا فتئاات تاارفس بعناااد أو تتعاااوو مااع امل ثاار اااااص لألمااح 

سااال ي، ولااااذه العاااام وع لياااة ا مااام املتحاااد  يف الصاااومال إلةااااد حااار 
. يف الصاومال الفصاؤر لي الا تتح ر املس ولية ع ا  د حيدع الحقاا  

و ااااد تلقاااا  وفااااد بلااااده معلومااااات مفزعااااة عااااو تاااادفق أساااالحة ومعاااادات 
وخيش  أو يرافق رحير ذوي ااوذ الزرا انفجار . عسيرية إىل الصومال

 سابق أوبأنَّا   ر   وياةالعنال، لذلت أراد وفد بلده أو يصدر اجمللس تاذك  
لااذا احلظااار ةاااف أو  ، وأوَّ 0222يف بداياااة عاااام  عساايريا   فاارض حظااارا  

نشاائت هلااذا الغاارض ةنااة اةاازاءات الاا أت أول  وأكااد علا . ي باق بالياماار
و اال (. 0222) 750ال بد أو تفي بالوالياة املناطاة هباا  وجاف القارار 

  يف غضااااوو وساااااة أشااااهر سينسااااحف ذوو ااااااوذ الااااازرا املتحاااادع إنَّاااا
ت ال بد أو يتساتفاد ماو لاذه الفارت  يف حماولاة التو ار إىل لذل. باليامر

ويرحف وفد بلده بيوو ا مح العام  اد طلاف إىل . اتفاا بح الفصاؤر
بلاااااداو املن قاااااة أول  علااااا أيضاااااا   وأكاااااد. رثلااااا  ااااااااص موا ااااالة جهاااااوده

واملنظ ات اإل لي ية الا أبقت عل  اتصاالهتا بالصومال هلا دور حاسم 
 .22ة الصوماليةيف تسوية ا زم

و ااااااال رثاااااار باكسااااااتاو إناااااا  يف غيبااااااة التقاااااادم يف ع ليااااااة املصاااااااحلة 
الصومالية، مع عدم وجود التعاوو اليايف مو ا طرا  الصومالية املعنياة 
وكااااذلت اسااااات رار احلالااااة ا منياااااة املزعزعااااة يف ذلااااات البلااااد، أ اااااب  ماااااو 

مال بعاد الصعف للغاية تربير وجود ع لية ا مم املتحاد  الثانياة يف الصاو 
 827و ( 0223) 865الفاااااااارت  املتو ااااااااا  يف  اااااااارارات جملااااااااس ا مااااااااو 

علا   ارار متاماا   وفد بلده يوافقأول  وذكر(. 0222) 223 و( 0223)
اجمللس بت ديد والية ع لية ا مم املتحد  الثانية يف الصومال لفرت  هناؤية 

، وباذل كاار جهااد يف لاذه الفاارت  لسااحف 0225مااارس /آذار 30حا  
قاااوات العسااايرية واملوجاااودات التابعاااة لع لياااة ا مااام املتحاااد  يف عياااع ال

انسااااحاب العنصاااار أول    أكاااادغااااع أنَّاااا. الصااااومال بصااااور  آمنااااة ومنظ ااااة
العساااايري لع ليااااة ا ماااام املتحااااد  الثانيااااة يف الصااااومال ال ةااااوز اعتباااااره 

اجمللاااااس يف أول َ  وأشاااااار إىل. ماااااو اجمللاااااس باااااالتهلي عاااااو الصاااااومال  ااااارارا  
يرحاااااااف باااااااعتزام ا مااااااح العاااااااام أو تساااااات ر جهااااااود رثلااااااا  ذاتاااااا   القاااااارار

ا طااااااااااارا  الصااااااااااومالية علااااااااااا  حتقياااااااااااق املصااااااااااااحلة  ملسااااااااااااعد  اااااااااااااص
إىل ا ماااااح العاااااام أو يوا ااااار ر اااااد احلالاااااة يف  أيضاااااا   وي لاااااف الوطنياااااة،

مااااااارس /آذار 30 باااااار تقرياااااارا   جملااااااس ا مااااااو الصااااااومال، وأو يقاااااادم إىل
ماا يتعلااق بالاادور  حااات يفا رتاأيضااا   وأو يتقادم يف لاذا الصاادد، 0225

الصاااااومال بعاااااد ذلااااات  املتحاااااد  االضاااا ال  بااااا  يف الااااذي ميياااااو لألمااااام
 .011التارين

وذكر رثر الصح أن  بعد انسحاب ع لية ا مم املتحد  الثانية يف 
الصااومال، ةااف علاا  اجملت ااع الاادو  وا ماام املتحااد  موا االة االلت ااام 

تحاااد  ال أو توا ااار ويتعاااح علااا  ا مااام امل. بشااا وو الشاااعف الصاااوما 
لااااااذه أيضااااااا   زفحسااااااف جهودلااااااا يف الوساااااااطة الساااااال ية، باااااار أو تعااااااز  

________ 
 .02و  00املرجع نفس ، الصفحتاو  22
 .03و  02املرجع نفس ، الصفحتاو  011
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. تتو اااااااال أالَّ  املسااااااااعد  اإلنساااااااانية الدولياااااااة ينبغااااااايأول َ  ك اااااااا اةهاااااااود،
مفتااااااح التساااااوية الداؤ اااااة يف الصاااااومال بياااااد أول  اجملت اااااع الااااادو  ويااااادرح

اااااااااااالص احلقيقااااااااي لااااااااو املصااااااااااحلة  الشااااااااعف الصااااااااوما  نفساااااااا ، وأوَّ 
عريضااااااااااة القاعااااااااااد ، الااااااااااا ال مييااااااااااو حتقيقهااااااااااا باااااااااااللجوء إىل  الوطنيااااااااااة
وفااااد بلااااده يأماااار يف أو تساااات ر البلااااداو إوَّ  و ااااال. العساااايرية الوساااااؤر

اجملاااااااور  واملنظ ااااااات اإل لي يااااااة يف مساااااااعد  الشااااااعف الصااااااوما  علاااااا  
اااا حتقيااااق ن قااااة لم تلاااات املمصاااااحلة وطنيااااة مبياااار ، وبااااذلت يتسااااهم يف س 

 .010 واستقرارلا
القااارار املتهاااذ تاااوا  لااا  آااااار ال علااا  إوَّ  و اااال رثااار امل لياااة املتحاااد 

وأشار إىل . عل  البلداو ا  رى يف املن قةأيضا   الصومال فحسف، بر
إميانية حدوع عدم اساتقرار يف املن قاة إذا انادلع القتاال مار  أ ارى يف 

ل، لااايس بوساااع وماااو أجااار مصاااعلم ومصاااع شاااعف الصاااوما. الصاااومال
ا مااام املتحاااد  واجملت اااع الااادو ، وال املنظ اااات اإل لي ياااة املعنياااة مباشااار  

القااارار أول  وأكاااد علااا . البلاااداو اجملااااور ، أو تااادير دهرلاااا لل شااايلة وال
. ا مااام املتحاااد  كيااار  اااد  اااررت أو تتهلاااي عاااو الصاااومالأول  يعاااين ال

سااتعداد ف جلاس ا ماو سيوا ار ر ااد احلالاة، ولاو يقااال علا  ألباة اال
لتشااجيع ا مااح العااام علاا  اإلبقاااء علاا  الوجااود التيسااعي أو الوساااطة 

   يعتقاادو ااال إنَّاا. 0225مااارس /مااا بعااد آذار الصااومال يف السياسااية يف
وكاااالت ا ماام املتحااد  واملنظ ااات غااع احليوميااة ال بااد أو تضاا لع أول 

 ااااادرهتا علااااا  تاااااوفع أول  ر ماااااوبااااادور مسااااات ر يف الصاااااومال، لينااااا  حاااااذَّ 
املساااعد  اإلنسااانية ومساااعد  إعاااد  التألياار، وإعاااد  التع ااع علاا  حااد 

حاد كباع علا  درجاة التعااوو وا ماو الاا ساتوفرلا هلاا  سواء، تعت اد إىل
  .012ا طرا  الصومالية

جملس ا مو  د استغرا و تا أكثر مو الاالزم إوَّ  و ال رثر الربازير
االم  ياات يو مااو إحااالل لياادرح أناا    لصااومال إزاء  لفيااة احلالااة يف االس 

 زلااق العدياادولقااد د بالفعاار إجناااز اليثااع، وأت . السياسااية البالغااة التعقيااد
مو ا رواح، وبنتاؤ  ضئيلة للغاية يف حماولة لتهيئة منا  يفضي إىل جدا  

وفااااد إوَّ  و ااااال. حتقيااااق التسااااوية الساااال ية واالسااااتقرار السياسااااي الااااداؤم
ر اإلطااااار   يااااوف  اعت ااااد للتااااو  نَّاااا ااااد  ااااوت لصااااا  القاااارار الااااذي  بلااااده
املتحاااااد   لااااادور أفاااااراد يونسااااايوم الثانياااااة والسااااات رار وجاااااود ا مااااام الاااااالزم
تبااااذل  صااااارى جهاااادلا  ويتعااااح علاااا  ا ماااام املتحااااد  أو. الصااااومال يف

وعيااااع اةهااااود الااااا مييااااو أو تاااا دي  ملوا اااالة تأييااااد الع ليااااة السياسااااية
انتقاليااااااة للوحااااااد  وتشاااااايير حيومااااااة الفعَّااااااال  النااااااار و ااااااال إطااااااالا إىل

 .013الوطنية
وفاد بلاده  اوت م يادا  لصاا  القارار إوَّ  و ال رثر االحتاد الروسي

 يرساار رسااالة واضااحة إىل  اااد  الفصاااؤر الصااومالية بااأوَّ بأنَّاا   اعتقااادا مناا 
االنتظار وتوفع املوارد اليباع  لفارت   اجملت ع الدو  ال ميين  االست رار يف

________ 
 .02و  03املرجع نفس ، الصفحتاو  010
 .07و  06املرجع نفس ، الصفحتاو  012
 .08املرجع نفس ، الصفحة  013

ساات ا طاارا  الصااومالية فيهااا علاا  اسااتعداد أطااول بيثااع يف داارو  لي
لالبتعااد عااو املواجهااة أو للتوجاا   ااوب املصاااحلة الوطنيااة وإ امااة اجملت ااع 

مااا تضاا ن  القاارار مااو دعااو  موجَّهااة إىل أول  وأشااار إىل. املاادين يف بلاادلا
منظ ة الوحد  ا فريقية وجامعة الادول العربياة ومنظ اة املا متر اإلساالمي 

الم  مع ا مم املتحد  يف السعي إىل حتقياقملوا لة التعاوو  الاداؤم يف الس 
عااااو دعااااو  عيااااع الاااادول ا عضاااااء، وخبا ااااة الاااادول فضااااال   الصااااومال،
إىل اسااات رار تاااوفع الااادعم للجهاااود الصاااومالية الرامياااة إىل إةااااد  ،اجملااااور 

لم حقيقي، واالمتنا  عو القيام باأي ع ار ميياو أو يا دي إىل تفاا م س  
جملاااااس ا ماااااو، يف لاااااذا أول  إىلأيضاااااا   وأشاااااار. البلااااادحالاااااة الصااااارا  يف 

ر   ا لو وايق الصلة باملوضو ، أي باحلاجاة إىل السياا،  د أ در تذك  
 .012االحرتام الصارم حلظر ا سلحة املفروض عل  الصومال

رسااااالة موجَّهااااة مااااو : 0222ديساااا رب /كااااانوو ا ول  7املاااا ر   المقرررررر
 الرؤيس إىل ا مح العام

، موجَّهاة إىل رؤايس 0222ناوف رب /تشريو الثاين 01برسالة م ر ة 
اااا   ،015جملااااس ا مااااو  ا مااااح العااااام انتباااااه اجمللااااس إىل بياااااو اللجنااااة وجَّ

ويتض و البياو، مو بح . الداؤ ة املشرتكة بح الوكاالت بشأو الصومال
 22علااااة أمااااور، اسااااتنتاجات اجت ااااا   اااااص عقااااد يف نااااعويب، يااااومي 

، واشرتح في  رثلو املنظ ات التابعاة 0222أكتوبر /ا ولتشريو  25 و
لألماام املتحااد ، واملنظ ااات احليوميااة الدوليااة واملنظ ااات غااع احليوميااة 
العاملااااة يف جمااااال ع ليااااات املساااااعد  اإلنسااااانية، السااااتعراض الع ليااااات 
اإلنساااانية املقبلاااة يف الصاااومال بعاااد انقضااااء والياااة ع لياااة ا مااام املتحاااد  

 .الصومالالثانية يف 
، أبلاغ الارؤيس 016 0222 ديسا رب/كاانوو ا ول  7وبرسالة م ر ة 

 :يلي ا مح العام  ا
لعاااااااااوا علااااااااا  يشااااااااارفين إبالغيااااااااام باااااااااأو أعضااااااااااء جملاااااااااس ا ماااااااااو  اااااااااد اطَّ 

بشاااااأو اللجناااااة الداؤ اااااة  0222ناااااوف رب /تشاااااريو الثااااااين 01امل ر اااااة  رساااااالتيم
 ااااا ورد فيهااااا مااااو عل ااااا   املشاااارتكة بااااح الوكاااااالت واملعنيااااة بالصااااومال وأحاااااطوا

 .معلومات
  ةاااف علااا  ا ماااام املتحاااد  أو تباااذل  صااااارى واجمللاااس ال يااازال يااارى أنَّاااا

ولاااذلت، يرحاااف . جهاادلا ماااو أجاار اسااات رار ا نشاا ة اإلنساااانية يف الصااومال
اجمللااس ببياااو أعضاااء اللجنااة الداؤ ااة املشاارتكة بااح الوكاااالت واملعنيااة بالصااومال 

لتااازامهم باالسااات رار إىل أ صااا  حاااد رياااو، يف الاااذيو أكااادوا فيااا  ماااو جدياااد ا
أنش ة اإلغااة ال ارؤة وأنش ة التع ع ح  بعاد انتهااء فارت  والياة ع لياة ا مام 

ااا ق إزاء تلااات املتحاااد  يف الصاااومال، واتفاااا هم علااا  اعت ااااد هنااا  مشااارتح ومنسل
 .ا نش ة

________ 
 .21املرجع نفس ، الصفحة  012
015 S/1994/1392. 
016 S/1994/1393. 
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مار م بأو تعاوو الصوماليح يف املساؤر ا منية أوما فتئ جملس ا مو يسلل 
مااع اسااتنتال اللجناااة متامااا   ال غاال عناا  ملوا االة ا نشاا ة اإلنسااانية، ولاااو يتفااق
للربام  اإلنساانية الفعَّال  املشرتكة بأو مس ولية تأمح الظرو  الا تتي  التنفيذ
 .وبرام  التع ع والتن ية تقع عل  الشعف الصوما 

 ويف لاااااااذا السااااااااياا، يشاااااااع أعضاااااااااء اجمللاااااااس إىل مااااااااا أعرباااااااوا عناااااااا  مااااااااو
لتشاااااجيعيم علااااا  القياااااام بااااادور سياساااااي ماااااو حياااااص تيساااااع ا ماااااور  اساااااتعداد

إذا كانااااات تلااااات  0225ماااااارس /الوسااااااطة ماااااو أجااااار الصاااااومال بعاااااد آذار أو
رغباااااة الصاااااوماليح وإذا أباااااادت ا طااااارا  الصاااااومالية رغبتهاااااا يف التعاماااااار  لاااااي
اجمللااااس  ااااد طلااااف يف القاااارار أول  إىلأيضااااا   يشااااعوو ولاااام. ا ماااام املتحااااد  مااااع
أو توا اااااااااااالوا  0222نااااااااااااوف رب /تشااااااااااااريو الثاااااااااااااين 2 املاااااااااااا ر ( 0222) 252
وكاااااااااذلت احلالاااااااااة ا منياااااااااة لألفاااااااااراد العااااااااااملح يف  يف الصاااااااااومال احلالاااااااااة ر اااااااااد

الو اااات  البلااااد، ويت لعااااوو إىل تلقااااي تقريااااركم يف اإلنسااااانية يف لااااذا املنظ ااااات
 .املناسف

بياااااو مااااو (: 3503اةلسااااة ) 0225أبرياااار /نيساااااو 6املاااا ر   المقرررررر
 الرؤيس

، (0222) 252باااااااااالقرار وع اااااااااال   ،0225ماااااااااارس /آذار 28يف 
 ا ماااح العاااام إىل اجمللاااس ااادَّم  ،0222ناااوف رب /تشاااريو الثااااين 2املااا ر  
عو احلالاة يف الصاومال عارض فيا  الت اورات اةدياد  الاا حادات تقريرا  

منااذ تقريااره ا  ااع، و اادم فياا  بعااس ا فيااار بشااأو الاادور الااذي مييااو 
 .017 0225مارس /آذار 30تض لع ب  بعد لألمم املتحد  أو 

وأفاااد ا مااح العااام يف التقرياار عااو حاادوع ت ااورات سياسااية لامااة 
 االل ا ساابوعح ا  اعيو مااو ساحف ع ليااة ا مام املتحااد  الثانيااة يف 

فقاد د تو ياع أربعاة اتفا ااات باح اةنارال عيدياد، بالنياباة عااو . الصاومال
ي مهاادي، بالنيابااة عااو حتااالال التحااالال الااوطين الصااوما ، والساايد علاا

ع يف   ااااااااااااو وجااااااااااااف االتفاااااااااااااا ا ول، الااااااااااااذي وت . اإلنقاااااااااااااذ الصااااااااااااوما 
يف علاة ماا  اباله، مبادأ تقاسام  ،ب ار ال رفااو َ  0225فربايار /شباط 20

الساااااال ة؛ وتعهاااااادا بعاااااادم السااااااعي إىل الو ااااااول إىل الرؤاسااااااة بالوساااااااؤر 
ية املنازعاااات العسااايرية إ اااا باالنتهاباااات الدميقراطياااة؛ واتفقاااا علااا  تساااو 

. باحلوار والوساؤر السال ية؛ واتفقاا علا  برناام  مشارتح ملعاةاة املشااكر
، 0225فربايااار /شاااباط 23ع بتاااارين   اااواشااارتط االتفااااا الثااااين، الاااذي وت 

. إنشاااااء ةنتااااح مشاااارتكتح إلدار  ع ليااااات امل ااااار وامليناااااء يف مقديشاااايو
يعاااااا  يف إعاااااااد  فاااااات  امليناااااااء نتيجااااااة التفاااااااا االااااااص جاااااارى تو  توجاااااااء

ع الزعي اااااااااو و َّاااااااا 0225مااااااااارس /آذار 8، ويف 0225مااااااااارس /آذار 5
يقضي برنشاء ةناة أمنياة تتاألال ماو ضاباط  رابعا  اتفا ا   با حر  ا وىل

     يبدو أنَّ و ال ا مح العام إنَّ . مو امليليشيات والشرطة التابعة للجانبح
كاااو لتو ياااع لاااذيو االتفاااا ح أاااار  ياااد يف الع لياااة السياساااية كيااار، إذ 
أكد كر مو التحالال الوطين الصاوما  وحتاالال اإلنقااذ الصاوما  علا  

________ 
017 S/1995/231. 

  علااا  وأفااااده رثلااا  ااااااص أنَّااا.   لاااو تقاااوم أي حااارب أ ااارى بينه ااااأنَّااا
أسااااااس االتفا اااااات الاااااا د التو ااااار إليهاااااا، تتعااااااوو امليليشااااايات التابعاااااة 

يف تاااوفع حالياااا   حاااالال الاااوطين الصاااوما  وحتاااالال اإلنقااااذ الصاااوما للت
ا مو يف م ار وميناء مقديشيو، بالتعاوو مع  وات الشارطة الصاومالية، 

اةااانبح أول  ونتيجااة لااذلت حتساانت احلالااة يف مقديشاايو، و ااار واضااحا  
يف إجراء منا شات جااد  بشاأو عقاد ما متر عاريس القاعاد  حاليا   شرعا

وذكر ا ماح . ة الوطنية عل  النحو الذي دعا إلي  رثل  اااصلل صاحل
العاااااام أنااااا  يشاااااجع  كاااااوو انساااااحاب ع لياااااة ا مااااام املتحاااااد  الثانياااااة يف 

تلت امل شارات علا  التقاارب . الصومال تزامو مع تو يع تلت االتفا ات
القااد  الصاوماليح  اد ةادوو أول  احملت ر بح اةانبح ر اا تاربر ا مار يف

  والشاااجاعة للساااعي حناااو ع لياااة سااال ية أكثااار فعالياااة يف ا ساااابيع القاااو 
 . القادمة

انسااحاب أول  أوضا  يف مناساابات عدياد ،بأنَّا   وذكلار ا ماح العااام
ا مااام املتحاااد  أول  ع لياااة ا مااام املتحاااد  الثانياااة ماااو الصاااومال ال يعاااين

كااالت ا مام املتحاد  ومنظ اهتاا، و أول  وأشاار إىل. تتهل  عو الصومال
إضافة إىل املنظ ات غع احليومية، أعربت عاو تصا ي ها علا  موا الة 

وساااييوو تركيزلاااا يف مرحلاااة ماااا بعاااد . الع لياااات اإلنساااانية يف الصاااومال
ع ليااااااة ا ماااااام املتحااااااد  الثانيااااااة يف الصااااااومال علاااااا  التألياااااار واإلنعااااااا  

ليناااا  . والتع اااع، دوو املسااااس بع لياااات اإلغااااااة ال ارؤاااة حاااال لزومهاااا
يتو ااااال يف املقااااام ا ول علااااا  أيضااااا   الوفاااااء هبااااذا اهلااااد  أول  أشااااار إىل

ويعتد هباا ماع الوكااالت فعَّالة  استعداد الشعف الصوما  للتعاوو بصور 
سيست ر يف توفع مساعي  احل ياد  بأنَّ   روذكَّ . واملنظ ات غع احليومية

مو أجر مساعد  الفصاؤر الصومالية عل  التو ر إىل تساوية سياساية، 
حجام إوَّ  و اال. قاء عل  وجاود سياساي يف املن قاة هلاذا الغارضمع اإلب

علااا  ماااا إذا كانااات الفصاااااؤر  وووالياااة لاااذا الوجاااود السياساااي سااايتو فا
اار أو الوساايط  الصااومالية تريااد مااو ا ماام املتحااد  أو تضاا لع باادور امليس 

وأو ا  باأو يياوو . وما إذا كانت لذه الفصاؤر مستعد  للتعااوو معهاا
ذلاااات أول  مو ااااع لااااذا الوجااااود السياسااااي يف مقديشاااايو، ليناااا  أشااااار إىل

انعادام ا ماو يف أول  إىلأيضاا   وأشاار. سيتو ال علا  االعتباارات ا منياة
 رثل  اااص باالنتقاال م  تاا  إىل ز عل  أو يوعز مقديشيو لو الذي حفَّ 

يف  فربايار؛ ولياو مقصاده ماا زال مت اثال  /إىل نعويب يف هناية شهر شباط
ميياو،  إعاد  هتيئة وجود سياسي لألمام املتحاد  يف مقديشايو بأسار  ماا

نعويب، وذلت مو أجار ر اد  يف وأوعز إىل رثل  اااص بأو يبق  م  تا  
احلالااة يف الصااومال وتنساايق ا نشاا ة اإلنسااانية الااا تضاا لع هبااا ا مااام 

  يتو ع أو ييوو يف مقادوره حتدياد مساتوى وأشار إىل أنَّ . املتحد  لناح
ووالياااة الوجاااود السياساااي لألمااام املتحاااد  يف مقديشااايو حبلاااول منتصاااال 

بربال  جملس ا مو ، وسيقوم آنذاح 0225أبرير مو عام /شهر نيساو
 . ا اعتزم القيام ب 

التقرير نفس  ميثر نق اة حتاول يف اةهاود أول  وأشار ا مح العام إىل
الااااا تبااااذهلا ا ماااام املتحااااد  لنجااااد  شااااعف وبلااااد و ااااع يف باااارااو اجملاعااااة 

امله اة كانات أول  وذكار. واحلرب ا للياة واهنياار عياع م سساات احليام
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وماااع . الاااا حاااددلا هلاااا جملاااس ا ماااو اااعبة و  حتقاااق عياااع ا لااادا  
ااذلاات، رأى أنَّاا ا   مييااو لع ليااة ا ماام املتحااد  يف الصااومال أو تاادلعي أهنَّ

 0222حققااات إجناااازات رؤيساااية،  ا اااة إذا ماااا اسااارتجعنا أوا ااار عاااام 
 مااو الرجااال والنساااء وا طفااال ميوتااوو يوميااا   3 111حين ااا كاااو لناااح 

و اال . هلاذه املأساا  ة حادا  مو اةو ، و د وضعت جهاود اإلغاااة الدوليا
اجملت ع الدو ، ماو  االل فروَّ  ما يتعلق بع لية املصاحلة الوطنية،   يفإنَّ 

اةهود الا بذلتها فر ة الع ر املوحد ، وع لية ا مام املتحاد  ا وىل يف 
إىل  الصااومال وع ليااة ا ماام املتحااد  الثانيااة يف الصااومال، سااع  جالاادا  

. تفضي بزع اء الصاومال إىل حتقياق لاذا اهلاد هتيئة بيئة مو شأهنا أو 
 ربااة ع ليااة ا ماام املتحااد  الثانيااة يف الصااومال، إوَّ  و ااال ا مااح العااام

يف  لاذا، أكادت  احة وجهاة النظار الاا أكاد عليهاا جملاس ا ماو داؤ اا  
مس ولية التو ر إىل حر سياسي أول  ولي الَّ أ بالصومال،املتعل قة   رارات 

مصاحلة وطنية ةف أو تقع عل  عاتق الزع اء والشعف توفيقي وحتقيق 
لامااة ال بااد أو تتساااتفاد  دروساااا  أيضااا   لناااحإوَّ   ااااؤال   وأضااا . املعنيااح

ما يتعلق بنظرية ورارسة ع ليات حفم السالم املتعدد  الوداؤال يف  يف
اااااط ”دااارو  تساااود فيهاااا احلااارب ا للياااة والفوضااا ، و ا اااة بشاااأو 

فقااد .  اا  بااح حفاام السااالم وإجااراءات إنفاااذهالااذي يتعااح ر “ الواضاا 
تغاااع العاااا  ك اااا تغاااعت طبيعاااة حااااالت الصااارا  الاااا يت لاااف إىل ا مااام 

لناح حاجة إىل إعاد  تفيع أول  ورأى ا مح العام. املتحد  أو تعاةها
ما يتعلق بصنع السالم وحفم السالم وبناء السالم يف   ة يفد يقة و الَّ 

  مييااااو االطااااال  علاااا  بعااااس وأشااااار إىل أنَّاااا .سااااياا ع ليااااة الصااااومال
ملحااق ا ااة ”اسااتنتاجات  ا وليااة يف ور ااة املو ااال الااا أ اادرلا بعنااواو 

 .018“السالم
، 0225أبريااااااااااار /نيسااااااااااااو 6، املعقاااااااااااود  يف 3503ويف اةلساااااااااااة 

جملااااااس ا مااااااو يف جاااااادول أع الاااااا  تقرياااااار ا مااااااح العااااااام، املاااااا ر   أدرل
رؤاااايس و لااااأعا ع ااااال، وبعااااد إ اااارار جاااادول . 0225مااااارس /آذار 28

 لاااا ، يف أعقاااااب مشاااااورات   ااااد أتذو أنَّاااا (اة هوريااااة التشااااييية)اجمللااااس 
بااح أعضاااء جملااس ا مااو، بااأو يااد  بالبياااو التااا  باساام في ااا أتجرياات 
 :012اجمللس

نظاار جملااس ا مااو بعنايااة يف تقرياار ا مااح العااام عااو احلالااة يف الصااومال، 
بالنجاااح يف االنتهاااء مااو سااحف  ااوات ه ، وينااو  0225مااارس /آذار 28املاا ر  

ويعااارب عاااو تقاااديره للحيوماااات . ع لياااة ا مااام املتحاااد  الثانياااة ماااو الصاااومال
ومساااعد  إنسااانية وغااع ذلاات مااو الاادعم لع ليااة  رت أفاارادا  والوكاااالت الااا وفَّاا

ااالم  حفااام يف الصاااومال،  اااا يف ذلااات احليوماااات الاااا اشااارتكت يف الع لياااة الس 
. صاااالة بانسااااحاب ع ليااااة ا ماااام املتحااااد  يف الصااااومالاملتعاااادد  اةنساااايات املت

ااصااوص باااذكرى عيااع ا فااراد الاااذيو ضااحوا باااأرواحهم يف   ْجاااوَ  ويشاايد علاا 
 .لذه اادمة

________ 
018 S/1995/1. 
012 S/PRST/1995/15. 

التاااااد ر الاااااذي  امااااات بااااا ، يف الو ااااات أول  جملاااااس ا ماااااو علااااا يشاااااد د و 
املناساااااف، ع لياااااة ا مااااام املتحاااااد  الثانياااااة يف الصاااااومال، واملسااااااعد  اإلنساااااانية 

إىل الصاااومال،  اااد سااااعدا علااا  إنقااااذ كثاااع ماااو ا رواح وامل تلياااات، املقدماااة 
االم  ، ك ااا سااامها يف السااعي إىل إ ااراروختفيااال املعانااا  ع ومااا   . يف الصااومالالس 
 ، طااوال الساانوات الااثالع املاضااية، بااذلت ا ماام املتحااد  ويشااع اجمللااس إىل أنَّاا

االم  كبااع  إلعااد   واجملت اع الاادو  جهاودا   ر، وتسااهير عاود  اجملت ااع واالساتقراالس 
الم  است رار االفتقاار إىل التقادم يف ع لياةفروَّ  ومع ذلت. املدين إىل الظهور الس 

ويف املصاااااااحلة الوطنيااااااة، وال سااااااي ا االفتقااااااار إىل التعاااااااوو اليااااااايف مااااااو جانااااااف 
ا طااااارا  الصاااااومالية إزاء املسااااااؤر ا منياااااة، أدى إىل تقاااااويس ألااااادا  ا مااااام 

موا ااااالة والياااااة ع لياااااة ا مااااام املتحاااااد  الثانياااااة يف  املتحاااااد  يف الصاااااومال ومناااااع
 .0225مارس /آذار 30الصومال إىل ما بعد 
لامااااة بشااااأو النظريااااة  ر دروسااااا  ع ليااااة الصااااومال تااااوف  أول َ  ويعتقااااد اجمللااااس

لم  يتعلق بصنع ما والت بيق يف لم  وحفمالس   .وبناء السلمالس 
يساااتند إىل  اعاااد  ر هنااا  متثيلاااي و باااأو تاااوف   وماااا زال جملاااس ا ماااو مقتنعاااا  

عريضاااة حباااق  ااااه املصااااحلة لاااو وحاااده الاااذي سااايحقق تساااوية سياساااية داؤ اااة 
وي كااااد اجمللااااس مااااو . ويساااا   بعااااود  اجملت ااااع املاااادين إىل الظهااااور يف الصااااومال

 جدياااااد، علااااا  أسااااااس  ربتااااا  يف ع لياااااة ا مااااام املتحاااااد  الثانياااااة يف الصاااااومال،
لية عااو حتقيااق املصاااحلة شااعف الصااومال يتح اار، يف هنايااة امل ااا ، املساا و أول َ 

اااالم  الوطنيااااة وإعاااااد  وكاااار مااااا يساااات يع  اجملت ااااع الاااادو  لااااو . إىل الصااااومالالس 
ييسااار الع لياااة ويشاااجعها ويسااااعدلا، ولااايس بوساااع  أو حيااااول فااارض حااار  وأ

اجمللاااس ي لاااف إىل ا طااارا  الصاااومالية الساااعي إىل فاااروَّ  لاااذلت. معاااح عليهاااا
ااااالم  والتع اااااع وذلااااات لصاااااا حتقياااااق املصااااااحلة الوطنياااااة، واإلنعاااااا   وا ماااااو الس 

 .والتن ية
ويالحاام جملااس ا مااو االتفا ااات ا  اااع  الااا جاارى التو اار إليهااا باااح 
الفصااااؤر يف مقديشااايو، وال ساااي ا بشاااأو الساااي ر  علااا  مرافاااق املينااااء البحاااري 

ولااو يعاارب عااو ا ماار يف أو ييااوو لااذا الت ااور املشااجع  ثابااة بااادر  . وامل ااار
مااا بااح الفصاااؤر وأو ياا دي إىل مزيااد مااو  د  مااو التعاااوو يفتاانم عااو روح جدياا

 .إىل إ رار سلم داؤم يف الصومال التقدم سعيا  
ينبغاي هلاا  ا مام املتحاد  الأول  ولاووي يد جملس ا ماو رأي ا ماح العاام 

التهلااي عااو الصااومال باار ستوا اار تقااد  املساااعد  إىل الشااعف الصااوما  يف 
اااادمات اإلنسااانية وغعلااا مااو  اادمات الاادعم  حتقيااق تسااوية سياسااية وتااوفع

للحر السال ي للصارا  وللتعااوو ماع  بشرط أو يبدي الصوماليوو أنفسهم ميال  
ولاااو يرحاااف  اااا اعتزمااا  ا ماااح العاااام ماااو موا ااالة إيفااااد بعثاااة . اجملت اااع الااادو 

سياسية  غع ، إذا شاءت ا طارا  الصاومالية ذلات، ملسااعدهتا علا  التال اي 
  ساايقدم  وطنيااة، ويت لااع إىل التقرياار الااذي أوضاا  ا مااح العااام أنَّاا يف مصاااحلة

وحياااص اجمللاااس علااا  التعااااوو الواياااق يف لاااذه اةهاااود باااح . بشاااأو لاااذه املساااألة
ااصااااوص منظ ااااة الوحااااد    وجاااا املتحااااد  واملنظ ااااات اإل لي يااااة، وعلاااا  ا ماااام

عاااااو فضاااااال   ا فريقياااااة، وجامعاااااة الااااادول العربياااااة، ومنظ اااااة املااااا متر اإلساااااالمي،
  مااو الضااروري أو تعاارب ا طاارا  وياارى اجمللااس أنَّاا. حيومااات البلااداو اجملاااور 

الصومالية بوضوح عو  بوهلا هلذه املسااعد  وعاو اساتعدادلا للتعااوو ماع ا مام 
 .املتحد 
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ويعاارت  جملاااس ا ماااو باااأو املسااااعد  اإلنساااانية يف الصاااومال لاااي عنصااار 
لم  لام يف اةهد الرامي إىل إعاد  إ رار ولاذلت ف او املهام . وا مو يف البلدالس 

إدامااة ا نشاا ة اإلنسااانية لألماام املتحااد  يف الصااومال وتشااجيع املنظ ااات غااع 
مقاادرهتا علاا  القيااام بااذلت سااتتو ال ول أ إالَّ  .احليوميااة علاا  أو حتااذو حااذولا

ويرحااف اجمللااس . علاا  درجااة التعاااوو وا مااو الااا تقاادمها ا طاارا  الصااومالية
الااذي أبدتاا  الوكاااالت اإلنسااانية الدوليااة واملنظ ااات غااع احليوميااة  باالسااتعداد

يضااا و  ملوا ااالة تاااوفع املسااااعدات املقدماااة ل نعاااا  والتع اااع يف املنااااطق الاااا
بيئاة مسااتقر  وآمناة ملااد   إةاااد أو اجمللااس علا يشاد د و . الصاوماليوو فيهاا ا مااو

اط علااا  ااااااااااتئنا  النشاااااااااالس ويا  اااااااحي أمااارا   طويلاااة يف عياااع أحنااااء البلاااد ساااييوو
 . ع يف لذه املياديواان اا واس

ويعيااااد جملااااس ا مااااو تأكيااااد التزامااااات الاااادول بالتنفيااااذ الياماااار للحظاااار 
، علاا  عيااع شااحنات (0222) 733مااو القاارار  5املفااروض،  وجااف الفقاار  

الصااومال، وياادعو الاادول، وال سااي ا  ا ساالحة واملعاادات العساايرية املرساالة إىل
دول اجملاااور ، إىل االمتنااا  عااو ا ع ااال الااا مييااو أو تاا دي إىل تفااا م حالااة الاا

 .الصرا  يف الصومال
و يوا اااااار ر ااااااد احلالااااااة يف أوي لااااااف جملااااااس ا مااااااو إىل ا مااااااح العااااااام 

وستبق  لذه املسألة  يد نظر . وأو يبقي اجمللس عل  علم بالت ورات الصومال
 .اجمللس

رساالة موجَّهاة ماو الارؤيس إىل : 0225أبرير /نيساو 20امل ر   رررررالمق
 ا مح العام
، موجَّهااة إىل رؤاايس جملااس 0225أبرياار /نيساااو 08برساالة م ر ااة 

ما يتعلق بالوجود السياسي   ، يف، أبلغ ا مح العام اجمللس بأنَّ 001ا مو
املساات ر لألماام املتحااد  يف مقديشاايو، فقااد  اارر إنشاااء ميتااف سياسااي 

________ 
001 S/1995/322. 

ويف .  ااااااغع لر ااااااد احلالااااااة يف الصااااااومال واالتصااااااال بااااااا طرا  املعنيااااااة
مييااااااو، يف الو اااااات الاااااارالو، تربياااااار اإلبقاااااااء علاااااا  رثاااااار  الفرنَّاااااا   رأياااااا ،
ل مياناااااات احملااااادود  نظااااارا   متفااااار  بشاااااأو احلالاااااة يف الصاااااومال  ااااااص
وساااايع ر . مااااا يتصاااار بالصااااومال السياسااااية لألماااام املتحااااد  يف للجهااااود

، ولينا  ساينقر إىل مقديشايو  جارد أو تسا    تاا  امليتف ماو ناعويب م  
 .الظرو 

، أبلاغ الارؤيس ا ماح 000 0225أبرير /نيساو 20وبرسالة م ر ة 
العااام بااأو رسااالت   ااد عرضاات علاا  أعضاااء جملااس ا مااو ولاام يرحبااوو 

 .بالقرار الوارد فيها

رسااالة موجَّهااة مااو الاارؤيس إىل : 0225يونياا  /حزيااراو 2املاا ر   المقرررر
 ا مح العام
، موجَّهااااة إىل رؤاااايس جملااااس 0225مااااايو /أيااااار 30برسااااالة م ر ااااة 

، أبلااغ ا مااح العااام اجمللااس أناا ، يف داار الظاارو  الساااؤد  يف 002ا مااو
مااا يتعلااق بامليتااف السياسااي لشاا وو الصااومال،  الصااومال، فقااد  اارر يف

أيضااا   و اارر. مااو نااعويب، أو يظاار امليتااف يف ذلاات املو ااعاليااا  ح العاماار
 .الح ذلت امليتف مو املودفح فس م  

، أبلااغ الاارؤيس ا مااح 003 0225يونياا  /حزيااراو 2وبرسااالة م ر ااة 
رضاات علاا  أعضاااء اجمللااس وأهناام يوافقااوو علاا  العااام بااأو رسااالت   ااد عت 

 .القرار الوارد فيها

________ 
000 S/1995/323. 
002 S/1995/451. 
003 S/1995/452. 




